Restaurant Oscar
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LEI

MIC DEJUN ȚĂRĂNESC (400gr ) .................................... 27
* omletă
țărănească, telemea oaie, mușchiuleț afumat, cașcaval pane, roșii, castraveți,
pâine prăjită (chiflă), unt, dulceață de casă, ou, gluten, lactoză

MIC DEJUN OSCAR (400gr ) ................................................ 27
* omletă
cu suncă și cascaval, iaurt, salam uscat, telemea, bacon crocant, crochete pui,
salată verde, pâine prăjită / chiflă, unt, dulceață de casă, ou, gluten, lactoză

MIC DEJUN LACTO VEGETARIAN (400gr ) ................ 27
* brânză
tofu, chifteluțe de legume, zacuscă de casă, humus, crochete cartofi,
ciupercuțe umplute, pâine prajită (chiflă), unt, dulceață de casă, gluten, lactoză

MIC DEJUN ENGLEZESC (400gr ) ..................................... 27
* ouă
ochiuri, fasole cu sos de roșii, bacon crocant, cârnați ușor picanți, ciuperci sote,
roșii la grătar, pâine prajită ( chiflă ), unt, dulceață de casă, ou, gluten, lactoză

MINIȘNIȚELE DE PUI (200gr) .............................................. 21

gluten, ou

BRÂNZĂ CU SMÂNTÂNĂ
ȘI MĂMĂLIGUȚĂ (300/200gr) ................................................... 23
lactoză, gluten

BULZ CIOBĂNESC (500gr) ....................................................
mămăliguță, piept de porc afumat, ouă, brânză de burduf, iaurt, gluten, ou, lactoză
CREIER PANE

gluten, ou

(200gr)

26

......................................................... 18

* până în ora 14:00

*

Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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Platouri

LEI

CARPACCIO (400gr) ..................................................................
mușchi de vită, kiwi, ciuperci champignon, rucola, roșii cherry, parmezan, vinegrete

35

HUMUS CU SALATĂ TABOULEH (250/200gr) ....................... 23
* năut,
tahini, lămâie
SALATĂ DE VÂNAT ÎN MAIONEZĂ (400gr) ........................ 27
* țelină,
morcov, cartof, piept rața afumat, maioneză, ou, gluten
GUACAMOLE CU CRUTOANE (300/150gr) ......................... 25
* avocado,
roșii cherry, pătrunjel, usturoi, lămâie
* PÂRJOLUȚE DE GODAC CU MAIONEZĂ
ȘI CEAPĂ MARINATĂ(400gr)...................................................27
carne de porc, ceapă, maioneză, ou

PATE DIN FICAT DE PASĂRE CU FOIE GRAS
* ficat
pui, unt, foie gras, ulei trufe, lactoză
* TERINĂ DE FOIE GRAS CU FRUCTE ȘI

(400gr)

...... 33

DULCEAȚĂ(400gr)............................................................................ 50

foie gras, scorțișoară, nucșoară, dulceață

BRUSCHETE CU ROȘII (200gr) ................................................. 17
* baghetă,
roșii, usturoi, gluten
BRUSCHETE CU SOMON (200gr) ........................................... 26
* baghetă,
somon fume, unt, gluten, lactoză
PLATOU TRADIȚIONAL (500gr) ...................................................
cașcaval, telemea, jambon, bacon, salam săsesc, pastramă de porc, tobă, ceapă roșie,
ceapă verde, roșii, lactoză
PLATOU CU BRÂNZETURI ȘI FRUCTE (450gr) ...............
șvaițer, camembert, gorgonzola, bocconcini, parmesan, fructe confiate, dulceață de ardei iute,
struguri, mere, pere compot, mere compot, lactoză

28

32

PLATOU ȚĂRĂNESC (500gr) ........................................................... 32
pastramă de porc țărănească, piept de porc țărănesc, ceafă țărănească, salam bucovinean,
cârnați de casă, tobă de casă, telemea de capră, ceapă verde, muștar, ceapă roșie, roșie,
lactoză, muștar

PLATOU VEGETARIAN -2 PERSOANE- (600/200g) ....
* fasole
bătută, salată vinete, zacuscă de casă, salată de ciuperci cu maioneză,

37

ANTIPASTO DE LA CASA (450gr) ...............................
salam ventricino, prosciuto crudo, gorgonzola, grisină, salam milano, bresaola, mortadela,
pepene galben, parmesan, gluten, lactoză

42

humus, salată tabuleh, gluten

PLATOU TRADIȚIONAL DIN CARNE (500gr) .........
* cârnați
de casă, chiscă, cighir, tobă țărănească, piept țărănesc afumat, jumeri

43

PLATOU TRADIȚIONAL DIN BRÂNZĂ (450gr) .........
* telemea
capră, brânză burduf, caș, urdă frământată cu mărar, telemea vacă, lactoză

35

slănină afumată, chifteluțe, gluten

*

Produs ce nu poate fi livrat la domiciliu
Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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LEI

PLĂCINTE CU CARTOFI
ȘI BRÂNZĂ BURDUF (300gr ) ................................................. 19
foi placintă, brânză burduf, telemea vacă, ou, ou, gluten, lactoză

*

PLĂCINTE CU PUI,
CIUPERCI ȘI SOS TARTAR

( 300/100 gr )

foi placintă, piept de pui, ciuperci, usturoi, ou, gluten

......................... 25

*

PLĂCINTĂ CU CARNE
ȘI SOS DE ROȘII USOR PICANTĂ

*

PLĂCINTE CU FILE TON
ȘI SOS SALSA (300/100gr ) ......................................................... 30

*

PLĂCINTĂ CU SPANAC (300gr ) .......................................... 22

*

foi placintă, carne porc, roșii, usturoi, gluten

(300gr ) ...................... 25

foi placintă, ton, roșii, ardei gras, mozarella, gluten, lactoză
foi placintă, spanac, mozarella, gluten, lactoză

Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

CIORBĂ DE BURTĂ (100/300gr) .................................... 18

gluten, ou, lactoză

CIORBĂ DE VĂCUȚĂ

gluten

(80/340gr)

.................................. 17

CIORBĂ DE FASOLE CU AFUMĂTURĂ (80/350gr) ... 17

gluten

CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ

gluten, ou, lactoză

CIORBĂ DE FASOLE

gluten

(100/300gr)

(400gr)

.......................... 18

.................................. 14

CIORBĂ DE LEGUME (400gr) ........................................ 14

gluten

CIORBĂ DE PUI

gluten

(100/300gr)

........................................ 16

GULAȘ (400gr) ................................................................... 24

gluten, ou

*
*

ZAMĂ DE CURCAN

gluten

(100/300gr)

.................................... 18

SUPĂ CREMĂ DE
CIUPERCI DE PĂDURE (400gr) .................................. 18

lactoză

SUPĂ DE ROȘII ȘI CRUTOANE
CU MOZZARELLA (300/150 gr) ........................................ 18

*

gluten, lactoză

SUPĂ CREMĂ DE PĂSTÂRNAC
ȘI BACON CROCANT (300/100 gr) ................................... 17

*

lactoză

CIORBĂ CU CIUPERCI DE PĂDURE
DREASĂ CU SMÂNTÂNĂ (400gr) ................................. 19

*

lactoză

CIORBĂ DE FASOLE CU AFUMĂTURĂ
ÎN BURDUF DE PÂINE (400gr) ....................................... 24

gluten

CIORBĂ FASOLE
ÎN BURDUF DE PÂINE (400gr) ....................................... 19

gluten

* Ciorbele se servesc până în ora 18:00

*

Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

*
*
*
*

LEI

MUȘCHIULEȚ DE VITĂ OSCAR CU GHEBE
ȘI FOIE GRAS (200/100/70gr) ............................................................... 81
mușchi vacă, ghebe, foie gras

CURCAN MĂNĂSTIRESC (500gr) ....................................................... 37
piept curcan, mămăligă coaptă, morcov crocant, sos smântână și ardei copți, lactoză

PULPĂ DE RAȚĂ CU VARZĂ ROȘIE CROCANTĂ
ȘI PERE ÎN SOS DE VIN (200/150/150gr) ............................................. 43
pulpă rață, varză roșie, pară, vin roșu, sulfiți
TOCANĂ DE VIȚEL IRLANDEZ (450gr)
mușchi vită, ceapă roșie, ardei gras, bere brună

.............................................. 48

PIEPT DE RAȚĂ CU VARZĂ ROȘIE CĂLITĂ (150/100gr) .................... 57

piept de rață, varză roșie, fructe de pădure, vin roșu, gluten, sulfiți
PIEPT DE RAȚĂ CU PORTOCALE (150/100gr) ................................. 57
piept de rață, portocale, miere de albine, piper colorat, smântână, gluten, sulfiți, lactoză

BUTUREL LA CUPTOR CU CARTOFI
- 2 PERSOANE - (800/300gr) ............................................................... 65
gluten, sulfiți

½ PUI LA CEAUN CU MĂMĂLIGUȚĂ ȘI
MUJDEI (400gr) .................................................................................... 29

pui grill, mămăliguță, usturoi
BISTICHINE (250/150gr) ..................................................................... 29
piept de porc, cartofi țărănești, sos de vin, gluten, sulfiți
PULPĂ DE CURCAN LA CUPTOR (250/250gr)................................... 32
pulpă de curcan, legume, gogoșari în sos, gluten, soia, sulfiți
PLATOU GRILL - 2 PERSOANE - (400/200/200gr) .......................... 89
ficat de gâscă, cotlet de porc, mușchi de vită, piept de porc țărănesc, cârnați de casă,
piept de curcan, pastramă de porc, murături, cartofi moldovenești, gluten

*

Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI
COASTE ADELE (500gr) ...................................................................... 54
* coaste
porc, gorgonzola, apio, cartofi, lactoză
SPECIALITATE SPANIOLĂ (400/200/150gr) ....................................... 36
* piept
de porc, cartofi gratinați cu bacon, salată verde cu ceapă si măsline, lactoză

.......................................

32

..........................................

32

CORDON BLEU ȚĂRĂNESC (300/200gr)

cotlet de porc, piept de porc afumat, ceapă roșie, cașcaval, cartofi prăjiți,

gluten, lactoză, ou

CORDON BLEU DE CURCAN (300gr)

piept de curcan, șuncă presată, cașcaval, rondele de ceapă, gluten, ou, lactoză
FRIGARE URIAȘĂ (450/300gr) ........................................................... 47
cotlet de porc, mușchiuleț de porc, cârnați proaspeți, pulpă de pui,
piept de pui, aripioare de pui, cartofi wedges, ardei iute, ardei gras, ceapă roșie, gluten
PIEPT DE CURCAN CU PORTOCALE (150/200gr) ................... 31
piept de curcan, portocală, smântână, gluten, lactoză, sulfiți

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

MUȘCHI DE VITĂ ÎN CRUSTĂ ȘI
CARTOFI CU UNT (140/150gr) ............................................................ 64

mușchi de vită, ceapă roșie, semințe de pin, piper boabe, unt, cartofi, gluten, lactoză,

sulfiți

FOIE GRAS PE SALATĂ DE MERE
CARAMELIZATE (300gr) ................................................................. 51

ficat de gâscă, struguri, salată iceberg, salată roșie, măr caramelizat, gluten
TOSCANA (400gr) ................................................................................... 38
piept de pui, mușchi de vită, cotlet, cartofi, smântână, usturoi, gluten, lactoză, sulfiți
CLĂTITE SURPRIZĂ (250gr) ............................................................. 29
cotlet, legume jardinier, cașcaval, ardei gras, gluten, ou, lactoză, sulfiți
MUȘCHI ȚIGĂNESC (250/200gr) ........................................................ 43
mușchi de porc, bacon, porumb, ardei gras, roșii, ciuperci, ceapă, ardei iute, gluten
PICANTI (200/200gr) ............................................................................. 37
cotlet, mușchi de vită, piept de pui, ardei gras, porumb, ardei iute, gluten, sulfiți
SPECIALITATEA OSCAR (200/200gr) ................................................ 41
piept de curcan, ananas, mozzarella, cartofi wedges, gluten, lactoză, sulfiți
RAȚĂ ÎNDOPATĂ (600/100/100gr) .................................................... 56
1/2 rață, varză gătită, cartofi moldovenești, gluten, sulfiți
PIEPT DE PUI A LA CHEF (200/100/100gr) ...................................... 34
piept de pui, spanac, ceapă albă, usturoi, smântână, cartofi, gluten, lactoză, sulfiți

PULPĂ DE RAŢĂ CU DULCEAŢĂ DE
ARDEI IUTE (200/50gr) ...................................................................... 39

*
*

pulpă de raţă confiată, ardei iute, ardei kapia, zahăr, oţet, gluten, sulfiți
PUI COQUELET LA CUPTOR (550gr) ......................................... 34
pui coquelet, cartofi parizieni, sulfiți, gluten
PREPARAT MOLDOVENESC (450/200/150gr) ............................. 41
chiscă, cighir, jumeri, mămăligă coaptă, gogoșari în sos, sos de muștar
PLATOU BAVAREZ - 4 PERSOANE- (1100gr) ......................... 120
cârnați, piept afimat, varză, cartofi copți

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

BOGHI CU CIOLAN

gluten

..................................... 31

(300/200gr)

TOCHITURĂ (350/200/50/50gr) ...............................................
piept porc, pulpă de porc, cârnați casă, mămăliguță, ficăței de pui,
brânză de burduf, gogoșari în sos, gluten, ou, lactoză, sulfiți
GUSTARE MOLDOVENEASCĂ

(450gr) .........................
bacon, telemea, minișnițele, creier pane, pârjoale, cârnăciori,
gogoșari în oțet, mămăliguță, gluten, ou, lactoză

34
33

PÂRJOALE MOLDOVENEȘTI
CU PIURE (250/150gr) ........................................................... 27

gluten, ou, lactoză

CIOLAN CU VARZĂ

gluten

........................................ 31

(250/300gr)

PUI CU SMÂNTÂNĂ ȘI
MĂMĂLIGUȚĂ (500/150/200gr) .............................................. 34

1/2 pui, ceapă albă, smântână, mămăliguță, gluten, lactoză

PUI CU CEAPĂ LA TIGAIE

(400/200/200gr)

1/2 pui, ceapă, usturoi, mămăliguță, gluten, sulfiți

BUTUREL CU VARZĂ CĂLITĂ

(800/400/400/100gr)

buturel, varză, ardei iuți, hrean, mămăliguță, gluten, sulfiți

BOGHI CU CÂRNAȚI

gluten

(100/300gr)

................... 31
........ 69

....................................... 26

TOCĂNIȚĂ DE VIȚEL

(400gr) ...........................................
pulpă de vițel, ceapă, ardei gras, usturoi, slănină afumată, roșii, vin alb, gluten,

*
*

36

sulfiți

CURECHI CĂLIȚI CU JUMERI ȘI MĂMĂLIGĂ
COAPTĂ (400/150gr) ................................................................. 27

varză călită, slănină, mămăliguță, ardei iute, gluten

PUICUȚĂ RUMENITĂ ÎN JIN CU ÎNTINSOARE DE
LEUȘTEAN ȘI MĂMĂLIGĂ (400/200/100gr) ......................... 33

pui grill, sos smântână cu verdețuri, mămăligă, sulfiți, gluten

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

COASTE LA GRĂTAR (350/150/100/50gr) ........................... 36
coaste, cartofi prăjiți, gogoșari în sos, sos de smântână cu usturoi, gluten,
lactoză

COTLET LA GRĂTAR (200gr)

unt aromatizat, gluten, lactoză

........................................... 19

PIEPT DE PUI LA GRĂTAR

unt aromatizat, gluten, lactoză

CEAFĂ LA GRĂTAR

unt aromatizat, gluten, lactozp

(220gr)

(200gr)

........................................ 19

MUȘCHI DE VITĂ LA GRĂTAR

unt aromatizat, gluten, lactoză

PULPE DE PUI DEZOSATE

unt aromatizat, lactoză

FRIGĂRUI

DE

......................... 19

(220gr)
(200gr)

..................... 56
..................... 19

PUI

(250gr) .......................................
piept de pui, roșii, ardei gras, unt aromatizat, gluten
FRIGĂRUI DE PORC (250gr) ....................................
cotlet, bacon, ceapă, unt aromatizat, gluten
MIXED GRILL (450gr) ......................................................
mușchi de vită, cotlet de porc, piept de pui, cârnăciori, bacon, cartofi prăjiți,

gluten

PIEPT DE CURCAN LA GRĂTAR

unt aromatizat, gluten

(200gr)

19
19
43

....................... 24

JAMBON DE PORC AFUMAT LA GRĂTAR (600gr/400) .. 53

jambon de porc afumat, cartofi copți cu rozmarin

CREVEȚI LA GRĂTAR (BLACK TIGER)

*
*
*
*

(100gr)

gluten, crustacee, moluște

...... 30

VRĂBIOARĂ DE VIȚEL

(250/100/200gr) .............................
vrăbioară vițel, sos de piper verde și salată coleslaw, unt, lactoză
CHATEUBRIAND (400/300/50/100gr) .........................................
mușchi vacă, mazăre crocantă, fasole verde cu usturoi, unt aromatizat,
dulceață de ceapă, lactoză
T-BONE (400gr) ..........................................................................
t-bone cu mazăre, fasole verde, dulceață de ceapă
TOMAHAWK - 4 PERSOANE - (1600gr) ...........................
cotlet vită cu os, unt aromatizat, ardei copți cu usturoi, ciuperci pădure cu usturoi,
vânătă zuchini, salată, lactoză

58
105
105
260

SOMON (100gr) ........................................................................
CRAP (100gr) ............................................................................
ȘALĂU (100gr) ..........................................................................
PĂSTRĂV (100gr) ......................................................................
DORADĂ (100gr) ......................................................................
Produs la 100 gr
* Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

14
13
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13
14

Șnițele
e
z
e
r
a
v
ba
LEI

*

ȘNIȚEL DE PUI

(300/200/100gr) .............................................
piept pui, ou, făină, semințe, migdale, cartofi, maioneză

32

*

ȘNIȚEL DE CURCAN

34

*

ȘNIȚEL DIN FILE ȘALĂU

*

ȘNIȚEL DIN COTLET PORC

(300/200/100gr)..................
cotlet porc, ou, făină, semințe, migdale, cartofi, maioneză

33

*

ȘNIȚEL DIN MUȘCHI DE VITĂ

54

(300/200/100gr) ..................................
piept curcan, ou, făină, semințe, migdale, cartofi, maioneză
(300/200/100gr)
șalău, ou, făină, semințe, migdale, cartofi, maioneză

......................... 36

(300/200/100gr)............
mușchi vită, ou, făină, semințe, migdale, cartofi, maioneză

* servite în compania unei salate de cartofi și sos tartar
* șnițelele vor fi servite în crustă de semințe cu migdale
și fulgi de porumb

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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LEI
FILE DE CURCAN GRATINAT
CU LEGUME LA CUPTOR (500gr) .................................................. 33

piept curcan, brocoli, ciuperci, cașcaval, ardei gras, lactoză

ARIPIOARE ÎN SOS DE BARBEQUE
CU CREMĂ DE BRÂNZĂ ȘI CARTOFI SPIRALAȚI (350gr) ........ 40

aripi pui, gorgonzola, pere compot, apio, lactoză

PIEPT DE RAȚĂ CU FRUCTE DE PĂDURE
ȘI CARTOFI DAUPHNOISE (250/100/200gr) .................................... 53
piept rață, fructe de pădure, smântână, unt, lactoză, gluten

PULPE DE PUI CU LEGUME
ȘI MĂMĂLIGĂ COAPTĂ (500/200gr) ............................................. 31
pulpe pui dezosate, ciuperci, ceapă roșie, sos roșii
BURGER CURCAN (350gr) ...........................................................
french fries, sos tartar, sos barbeque, dulceață ceapă, gluten
PAELLA CU PUI (500gr) ...............................................................
pulpe pui, risotto, chorizo, curcuma, smântână, lactoză
PUI VIENEZ (500gr) ..............................................................
piept de pui, smântână, ciuperci, ceapă, cașcaval, cartofi, gluten, lactoză
ȘNIȚEL MEDITERANEAN (250gr) .......................................
piept de pui, șuncă presată, mozzarella, gluten, ou, lactoză

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

32
35
35
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LEI

ARIPIOARE DE PUI CLEIOASE

gluten, soia, sulfiți

ARIPIOARE DE PUI CROCANTE

gluten, soia

FICĂȚEI LA TIGAIE

(200/200gr)

(450gr)

........................ 26

(450gr)

....................... 26

........................................... 26

ficăței, mămăliguță, ceapă, usturoi, gluten, sulfiți

SARAMURĂ DIN PIEPT DE PUI

(200/100/200gr) ..............
piept de pui, roșii, ardei gras, mămăliguță, ardei iute, piper boabe, gluten, sulfiți
PARMIGIANA (200/100gr) ...........................................................
piept de pui, mozzarella, sos Napoli, gluten, lactoză, ou

27
27

PIEPT DE PUI CU SOS
GORGONZOLA ȘI NUCI (200/150gr) ................................ 34

gluten, lactoză, nuci

VALDOSTANA (200/200gr) ....................................................... 31

piept de pui, smântână, ciuperci, șuncă, gluten, lactoză

PIEPT DE PUI CU CAȘCAVAL
ȘI CIUPERCI (200/100gr) .......................................................... 29
piept de pui, cașcaval, ciuperci, gluten, lactoză, sulfiți
OREZ THAILANDEZ (300gr) ...............................................
orez, morcov, ardei gras, broccoli, ciuperci, piept de pui, sos salsa,

32

gluten, soia, sulfiți

PULPE DE PUI LA CUPTOR (400gr) ....................... 33

*
*

pulpe de pui dezosate, morcov, broccoli, ardei gras, roșii,
morcov parizian, ciuperci, dovlecei, gluten, soia, sulfiți

FILE DE PUI CU SMÂNTÂNĂ, HRIBI ȘI
MĂMĂLIGĂ COAPTĂ (400/200gr) .............................................. 43

piept pui, smântână, hribi, mămăliguță, gorgonzola, lactoză

FILE DE CURCAN CU MUGURI DE PIN ȘI
SOS GORGONZOLA (500gr) ...................................................... 49

piept curcan, gorgonzola, muguri pin, lactoză

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

COASTE OLANDEZE

(500/200/100/100gr) .......................... 41
coaste, cartofi noi, smântână, hrean, muștar gluten, lactoză, sulfiți
SPECIALITATE LA TIGAIE (250/150/200gr) ...................... 43
mușchiuleț de porc, piept de porc afumat, ciuperci,
smântână, tagliatelle, ardei iute, gluten, ou, lactoză, sulfiți
CEAFĂ ȚĂRĂNEASCĂ (200/200/100gr) ..................................... 32
ceafă de porc, cartofi țărănești, usturoi, gogoșari în sos gluten, sulfiți
FĂLCUŢE DE PURCEL (300/200gr) ................................... 36
fălcuţe de purcel, cartofi gratinați, salată coleslaw, vin alb, gluten, sulfiți
SCĂRIŢĂ MARINATĂ (500/200gr) .............................. 41
scăriţă marinată, cartofi wedges, gogoșari în sos, vin alb, gluten, sulfiți

LA CUPTOR
* -BUTUREL
2 PERSOANE - (1000/500/200/100gr)

................................ 67

cartofi umpluți cu brânză, cartofi copți, salată sfeclă, sos de hrean, lactoză
PIZDULICE DE PURCEL (300/200/100gr) ......................
specialitate porc, cartofi spiralați, gogoșari în sos, ceapă, boia

*
DE PURCEL FRĂGEZITĂ ÎN SOS
* CEAFĂ
DE VIN CU ÎNTINSOARE DE LEUȘTEAN ȘI

38

MĂMĂLIGĂ CU PRAZ (300/100/200gr) ................................ 32

ceafă de porc, roșii, smântână, leuștean, vin, lactoză

DE PORC CU LEGUME
* MUȘCHI
GRATINAT CU BRÂNZĂ FETA ȘI

ȘI SOS ROȘU
MĂSLINE
KALAMATA (400gr) ................................................................. 35

mușchi de porc, feta, măsline, ardei, lactoză

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

MUȘCHI DE VITĂ CU PIPER COLORAT (200/100gr) ..... 55

mușchi de vită, piper colorat, smântână, lactoză

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

(200/150GR)

................ 55

mușchi de vită, salvie, prosciutto, parmesan, vin roșu, gluten, lactoză, sulfiți
MUȘCHI DE VITĂ CU CIUPERCI (500gr) ...............

54

mușchi de vită, ciuperci, ceapă, cartofi, sos Napoli, smântână, cașcaval,

gluten, lactoză

MUȘCHI DE VITĂ ÎN RUCOLA

(200/75gr)

gluten, lactoză, sulfiți

................. 55

MUȘCHI DE VITĂ CU
SOS GORGONZOLA

*

(200/100gr)..........................................
mușchi de vită la grătar, smântână, gorgonzola, lactoză
RASOL DE VITĂ (250/200gr) ................................................
rasol de vită, ardei gras, ceapă, broccoli, morcov parizian, pastă de hrean, gluten
MUȘCHI DE VITĂ ÎN SOS DE HRIBI (200/150gr) ...
mușschi vită, hribi, parmesan, roșii uscate, smântână, lactoză

57
48
59

DE VIȚEL ÎN LAPTE
* FLEICĂ
PE PLACĂ ÎNCINSĂ (250/200/150gr) ......................................... 53

*
*
*
*

fleică vită, piure de cartofi cu ulei de trufe, salată rucola,
roșii cherry, parmesan, lactoză
OBRĂJORI DE VIȚEL (300/200/150gr) ....................................
obrajori de vițel, piure de cartofi, sos de țelină, morcovi, hribi, salată
dovlecei marinați
BEEF STROGANOFF (400/200gr) ....................................
mușchi vită, risotto cu hribi, ciuperci, smântână, lactoză
OSSOBUCCO CU TAGLIATELE PICANTE (300/200gr) ..
rasol vită, tagliatele, țelină, usturoi, gluten
BURGER DE VITĂ (300/200gr) ..............................................
french fries, sos, dulceață de ceapă, mușchi de vită, sos tartar, sos barbeque, gluten

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

45
52
54
38

LEI

COTLET DE MIEL CU OS LA GRĂTAR ȘI
CARTOFI ȚĂRĂNEȘTI (150/300gr)..................................... 55

gluten

BERBECUȚ LA CEAUN

(200/300gr) .................................
pulpă de miel, mămăliguță, brânză de burduf, murături, gluten, lactoză, sulfiți
COTLET DE MIEL CU VIN ROȘU (150/150/50gr) .....
cotlet de miel, cartofi copti, salată tabouleh, inele ceapă cu boia afumată, gluten,

lactoză, ou, sulfiți

COTLET DE MIEL ȚĂRĂNESC

(150/150/50/200gr)

cotlet de miel, cartofi, telemea, mămăliguță, gluten, lactoză, sulfiți

48
56

......... 57

BERBECUȚ ARĂBESC CU HUMUS
* ȘI
SALATĂ TABOULEH (350/200/150gr) ................................. 63
pulpa oaie, cartofi, salată, humus

BERBECUȚ CU MĂMĂLIGĂ COAPTĂ
* ȘI
ÎNTINSOARE DE LEUȘTEAN (250/200/400/100/100gr) ..... 52
pulpă oaie, unt, brânză burduf, mămăligă, gogoșari în sos, smântână, lactoză

DE MIEL CONFIT
* RASOL
CU SOS BRUN SPANIOL (250/200gr) ..................................... 56
rasol miel, ulei trufe, cartofi, mixt salată
PASTRAMĂ DE OAIE (250/200gr) .....................................
pastramă oaie, mămăliguță, brânză burduf, sos de gogoșari, lactoză

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

50

DE PĂSTRĂV CROCANT CU SOS DE
* FILE
CIUPERCI ȘI MĂMĂLIGĂ COAPTĂ (200/150/100gr) ..... 34
păstrăv, ciuperci, ceapă verde, smântână, lactoză

AND CHIPS CU MAZĂRE
* FISH
CROCANTĂ (200/200/200 gr) .................................................. 33
file șalău, french fries, mazăre, sos tartar, lactoză,

ou

DE PĂSTRĂV CU OU POȘAT ȘI
* FILE
SPARANGHEL (250/250 gr) .................................................. 45
file păstrăv, sparanghel, ou, smântână, muștar, lactoză

* RISOTTO CU FRUCTE DE MARE

(400gr)

..................... 41

risotto, vongole, scoici în cochilie, scoici verzi, calamari, creveți decorticați, lactoză

49
* PAELLA CU FRUCTE DE MARE (500gr) .......................
lactoză
* CARACATIȚĂ PICANTĂ CU RISOTTO (400gr) .......... 72
risotto, tentacule calamari, roșii cherry, caracatiță, smântână, curcuma,
caracatiță, spanac, rucola, orez, chorizo, lactoză

SPARANGHEL
* CARACATIȚĂ CU
lactoză

(350gr) ...................... 78

caracatiță, sparanghel, unt,

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI
ŞALĂU CU SPANAC GRATINAT

șalău, spanac, smântână, lactoză

ȘALĂU GRATINAT

(300gr)

(150/150gr)

................ 43

............................................... 43

file de șalău, cartofi, ceapă albă, roșii, smântână, mozzarella, gluten,

pește, lactoză

CRAP PRĂJIT CU MĂMĂLIGUȚĂ

gluten, pește

PĂSTRĂV LA CUPTOR

(250/200gr)

(250/200gr)

............. 30

.................................... 39

păstrăv, bacon, cartofi, gluten, pește

GRIGLIA MISTA (250gr) ..................................................... 61

somon, șalău, creveți nedecorticați, calamari tub, caracatiță baby, gluten,

crustacee, pește, moluște

CALAMARI PANE CU SOS

(250gr)

................................. 29

gluten, lactoză, moluște

SARAMURĂ DE CRAP

................................... 35
file de crap, ardei iute, ardei gras, roșie, mămăliguță, gluten, pește, sulfiți
DORADĂ ÎN SARE DE MARE (250gr) .................... 39
(250/200gr)

gluten, pește

*
*
*
*

CALAMARI ÎN SOS DE VIN (150gr) ............................ 28
gluten, lactoză, moluște, sulfiți
PLATOU CALD DIN PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE
- 2 PERSOANE - (600/200/200gr) ......................................... 120
somon, scoici, calamari tub, creveți decorticați, baby caracatiță, pește,
moluște, gluten
SCOICI ÎN SOS DE VIN
ȘI TAGLIATELE PICANTE (800/200gr) ............................ 69
tagliatele, vongole, scoici negre, scoici verzi, morcov, roșii cherry, unt, lactoză,
gluten, moluște
FILE DE SOMON CU
SPARANGHEL CROCANT (250/200/100gr) ........................ 48
somon file, sparanghel, unt, smântână, muștar, lactoză, pește
FILE DE ȘALĂU GRATINAT
CU TĂIȚEI DE OREZ ȘI BROCCOLI (400gr) ............... 38
file șalău, brocoli, ardei gras, zuchini, tăiței de orez, pește, gluten

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

SPAGHETE CARBONARA (350gr) ..............................
piept afumat, smântână, parmezan, gluten, ou, lactoză

29

SPAGHETE BOLOGNESE

(350gr) ............................. 29
sos roșii, carne de vită, carne de porc, parmezan, gluten, ou, lactoză, țelină

TORTELLINI BOSCAIOLA

(350gr)

.......................... 27

șuncă, ciuperci, smântână, parmezan, gluten, ou, lactoză

PENNE CU SOMON (350gr) ............................................
mezze penne, somon fume, măsline verzi, capere, gluten, ou, lactoză,

34

PENNE CU SPANAC ȘI GORGONZOLA (350gr).....
mezze penne, gorgonzola, spanac, smântână, parmezan, gluten, ou,

32

LASAGNA AL FORNO (350gr) .....................................
lasagna, sos bolognese, mozarella, gluten, ou, lactoză

31

LASAGNA VEGETARIANĂ (300gr) .............................
lasagna, ceapă, vinete, ardei gras, roșii, parmezan, unt, dovlecei, lapte

29

TAGLIATELLE AL TONNO (350gr) ...........................
tagliatelle, sos tomat, ton, parmezan, ceapă, gluten, ou, pește, lactoză

31

pește

lactoză

țelină

gluten, ou, lactoză

TAGLIATELLE CU FRUCTE
DE MARE (350gr) ........................................................... 42

calamari, creveți decorticați, scoici, morcov, unt, sulfți

GNOCCHI QUATRO FORMAGI (300gr) ................
gnocchi, smântână, brânză cu mucegai, parmezan, gluten, ou, lactoză

PENNE A LA GHIG`S (400gr) ......................................
* penne,
mușchi din vită file, brânză capră, măsline verzi cu migdale, sulfți,

29
42

lactoză, gluten

* TAGLIATELE

CU FILE DE CURCAN
ÎN SOS DE SMÂNTÂNĂ ȘI HRIBI (400gr) ............. 41

tagliatele, piept curcan, hribi, smântână, usturoi, lactoză, gluten

SPAGHETE CU CREVEȚI ȘI SOS ROȘU (400gr) ..... 42
* spaghete,
creveți decorticați, parmezan, sos de roșii,
lactoză, gluten, moluște

* TAGLIATELE

CU VITĂ,
GORGONZOLA ȘI NUCI (400gr) ................................. 41

tagliatele, gorgonzola, mușchi vită, nuci, roșii uscate, lactoză, gluten, nuci

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

SALATĂ OSCAR

(500gr) .......................................................
salată verde, șuncă presată, cașcaval, ou, măsline kalamata, ton, ardei gras

32

SALATĂ CAESAR

33

pește, lactoză

(300gr) .......................................................
salată iceberg, radicchio, salată roșie, crutoane cu parmezan, piept de pui la grătar

gluten, ou, pește, lactoză

SALATĂ CAPRESE

*
*
*
*

(300gr) ..................................................... 28
bocconcini, roșii cherry, busuioc, sos pesto, lactoză
SALATĂ BULGĂREASCĂ (400gr) .......................................... 28
salată verde, roșii, castraveți, ceapă, măsline kalamata, telemea,ou, lactoză
SALATĂ DE CRUDITĂȚI CU PIEPT DE PUI (450gr) ... 30
morcov, țelină, mere, piept de pui, rodii, castravete, sos tartar, ou, țelină
SALATĂ GRECEASCĂ (400gr) ............................................... 28
roșii, castraveți, ardei gras, feta, măsline kalamata, ceapă roșie, lactoză
SALATĂ DE LEGUME CU TON (350gr) ............................. 32
ton, roșii, castraveți, ardei gras, porumb, măsline, ceapă verde, salată verde
fasole roșii, pește
SALATĂ CU SOMON AFUMAT (300gr) .............................. 35
castraveți, ceapă, roșii, măsline kalamata, salată verde, capere,
somon afumat, năut, pește
SALATĂ DE PERE ȘI BRÂNZĂ DE CAPRĂ (300gr) ...... 32
salată valeriană, frunze de spanac, pere, brânză de capră, alune de pădure,
nucă, lactoză, muștar
SALATĂ TABOULEH (400gr) .............................................. 22
cuscus, roșii, rodii, pătrunjel
SALATĂ COLESLAW (400gr) .............................................. 18
varză, iaurt, ceapă, roșii, maioneză, lactoză, ou
SALATĂ ȚELINĂ CU OU (400gr) .................................... 22
apio, castravete, rodii, ceapă, pătrunjel verde, ou
SALATĂ DE DOVLECEI MARINAȚI (250gr)............ 14
SALATĂ DE ROȘII (250gr) .............................................. 8
SALATĂ MIXTĂ (300gr) ......................................................... 10
roșii, castraveți, ceapă, ardei gras
SALATĂ DE VARZĂ (200gr) .............................................. 7
GOGOȘARI ÎN OȚET (200gr) ........................................... 7
CASTRAVEȚI MURAȚI (200gr) ......................................... 7
MURĂTURI ASORTATE (300gr) ............................................ 12
castraveți, varză murată, gogonele
SALATĂ DE SFECLĂ CU HREAN (200gr) ........................ 10
SALATĂ DE ARDEI COPȚI - SEZON - (300gr) ................ 15
SALATĂ DE VINETE - SEZON - (250gr) ............................. 15

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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LEI

BROCCOLI ÎN SOS BECHAMEL

gluten, ou, lactoză

(200gr)

................ 20

VARZĂ GĂTITĂ

(250gr)

................................................ 17

CIUPERCI SOTE

(200gr)

................................................. 19

gluten

gluten, sulfiți

CHIFTELUȚE DE CARTOFI

gluten

ȘNIȚEL DE LEGUME
gluten

(200gr)

(200gr)

..................... 14

..................................... 17

SALATĂ ORIENTALĂ
PĂSTĂI CU MUJDEI

(300gr) .....................................
(250gr) ......................................
fasole verde, ceapă, usturoi, mămăligă gluten
VARZĂ CĂLITĂ (250gr) ..................................................

gluten

16
23
17

GHEBE CU MĂMĂLIGUȚĂ
ȘI MUJDEI (150/200gr) .................................................... 29
ghebe, ceapă albă, mujdei, mămăliguță, gluten
HRIBI CU SMÂNTÂNĂ (200/250gr)
hribi, ceapă albă, smântână, gluten, lactoză

VEGETARIAN
* -PLATOU
2 PERSOANE - (600/200gr)

............................ 38

......................................... 37

fasole batută, salată vinete, zacuscă de casă, salată de ciuperci cu maioneză
humus, salată tabouleh

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

CARTOFI
* CARTOFI
* CARTOFI
* CARTOFI

DULCI (250gr) ....................................................
SPIRALAȚI (250gr) ...........................................
DAUPHINOISE (200gr) ....................................
MOLDOVENEȘTI (200gr) .........................

ceapă albă, cartofi, piper, gluten

CARTOF COPT
* gluten,
lactoză

DE 2 ORI

(300gr)

16
14
14
12

.................................. 14

CARTOFI CU UNT, USTUROI
ȘI PARMEZAN (300gr) .......................................................... 14
gluten, lactoză

FRENCH FRIES (250gr) .................................................... 10
CARTOFI NATUR (150gr) ........................................... 7

gluten, lactoză

CARTOFI GRATINAȚI

gluten, lactoză

.......................................... 14

(250gr)

CARTOFI ȚĂRĂNEȘTI CU BACON

gluten

(200gr)..............

10

CARTOFI WEDGES (250gr) ............................................ 10
CARTOFI PIURE (150gr) .................................................. 9

gluten, lactoză

OREZ CU LEGUME

gluten

(200gr)

........................................... 16

OREZ CU UNT ȘI PARMEZAN (300gr) .............................. 17

gluten, lactoză

LEGUME LA CUPTOR

gluten, soia, sulfiți

CIUPERCI LA GRĂTAR

gluten

(250gr)
(200gr)

....................................... 19
...................................... 12

LEGUME LA GRĂTAR (200gr)......................................... 16

gluten

(200gr) .....................................................
* MĂMĂLIGUȚĂ
COAPTĂ (200gr) ..............................
* MĂMĂLIGUȚĂ
BROCCOLI SOTE (300gr) ....................................................
* SPARANGHEL
SOTE (200gr) .............................................
* RISOTTO CU MASCARPONE
SI LĂMÂIE (300gr) ...
* lactoză, gluten

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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* la vatră pe lemne
32 cm

PIZZA CU CONFIT DE RAȚĂ

(500gr)

................................. 34

aluat, sos roșii, mozzarella, rață, roșii cherry, rucola,
reducție oțet balsamic, parmezan, gluten, lactoză

PIZZA DI STEFANO

(500gr)

..................................................... 35

aluat, sos roșii, mozzarella, pastramă oaie, gorgonzola,
usturoi, ardei iute, ceapă verde, gluten, lactoză

PIZZA QUATRO FORMAGGI

(500gr)

................................... 34

aluat, sos roșii, mozzarella, burrata, gorgonzola, ricotta,
parmezan, gluten, lactoză

PIZZA CU PERE ȘI NUCI (500gr) ............................................ 32

aluat, sos roșii, pară în vin, nuci, gorgonzola, rucola,
roșii deshidratate, gluten, lactoză

PIZZA ANTIPASO

(500gr)

.................................................... 34

aluat, sos roșii, mozzarella, roșii cherry, rucola, prosciuto crudo,
bresaola, salam ventricina, parmezan, gluten, lactoză

PIZZA CALZONE SPECIALE

(500gr)

................................. 28

aluat, sos roșii, mozzarella, ciuperci, măsline cu migdale,
ricotta, salam ventricina, busuioc, parmezan, gluten, lactoză

PIZZA FOIE GRAS & BURATTA

(500gr)

............................ 35

aluat, sos roșii, mozzarella, rucola, parmezan, măr caramelizat,
burrata, foie gras, oțet balsamic, gluten, lactoză

PIZZA CON POLLO

(500gr)

................................................ 29

aluat, sos roșii, mozzarella, piept de pui, roșii cherry, porumb,
ardei gras, parmesan, oregano, gluten, lactoză

PIZZA HUNTER`S

(500gr)

..................................................... 30

aluat, sos roșii, mozzarella, gorgonzola, șuncă presată, piept porc afumat
gluten, lactoză

PIZZA RUSTICĂ

(500gr)

................................................ 28

aluat, sos roșii, mozzarella, piept afumat, ou, ceapă, pătrunjel,
gluten, lactoză

PIZZA HAWAI

(500gr)

................................................

aluat, sos roșii, mozzarella, șuncă presată, ananas, busuioc,
gluten, lactoză

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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32 cm

PIZZA CARNIVORE

................................................. 30

(500gr)

aluat, sos roșii, mozzarella, șuncă presată, salam cu boabe de piper
piept de pui, piept porc afumat, gluten, lactoză

PIZZA SALSICIA

(500gr)

................................................. 32

aluat, sos roșii, mozzarella, cârnați proaspeți, salam cu boabe de piper,
ricotta, baby spanac, oregano, gluten, lactoză

PIZZA MARGHERITA

................................................. 22

(500gr)

aluat, sos roșii, mozzarella di bufala, busuioc, gluten, lactoză

PIZZA CU FILE DE TON ȘI CEAPĂ AROMATĂ (500gr) ... 32

aluat, sos roșii, ton conservă, ceapă, lămâie, gluten, lactoză

PIZZA VEGETARIANĂ

(500gr)

............................................. 26

aluat, sos roșii, mozzarella, ciuperci, ardei gras, roșii cherry, măsline,
porumb boabe, vinete, zuchini, ceapă, gluten, lactoză

PIZZA QUATRO STAGIONE

(500gr)

.................................. 32

aluat, sos roșii, mozzarella, anghinare, măsline, mortadela,
salam ventricina, gluten, lactoză

PIZZA SALAMI

(500gr)

........................................................... 28

aluat, sos roșii, mozzarella, salam ventricina, oregano, usturoi,
salam boabe cu piper, gluten, lactoză

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI

(500gr)

............................ 29

aluat, sos roșii, mozzarella, șuncă presată, ciuperci, oreagano,
gluten, lactoză

PIZZA CARBONARA

(500gr)

................................................. 29

PIZZA PROSCIUTTO

(500gr)

.................................................. 32

aluat, smântână, ou, parmesan, ceapă, panceta, usturoi, gluten, lactoză
aluat, sos roșii, mozzarella de bufala, roșii cherry, busuioc, prosciutto
rucola, parmesan, gluten, lactoză

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!
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SOS ANCHOIS (100gr) ............................................................. 7
SOS SALSA

(100gr)

SOS MEUNIERE

............................................................. 4

(100gr)

...................................................... 5

SOS GORGONZOLA (100gr) .............................................. 10
SOS HRIBI CU SMÂNTÂNĂ
SOS DE PIPER VERDE

............................... 7

(100gr)

(100gr)

........................................ 6

SOS DE SMÂNTÂNĂ, HREAN
ȘI MUȘTAR (100gr) ............................................................. 5
SOS DE GOGOȘARI

(100gr)

............................................. 4

SOS JIU DE OASE CU USTUROI

(100gr)

..................... 5

SOS VIN ROȘU CU FRUCTE DE PĂDURE
SMÂNTÂNĂ

(100gr)

(100gr)

.... 10

............................................................. 3

MUJDEI DE USTUROI

(100gr)

ULEI PICANT CU USTUROI

........................................ 2
(100gr)

SOS PIZZA DULCE CU ROȘII

............................. 4

(100gr)

........................... 3

SOS PIZZA PICANT CU ROȘII (100gr) ........................... 3

* Produs nou

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

i
ț
ă
t
i
l
a
i
Spec
pâine
FOCCACIA

SIMPLICE

FOCCACIA BIANCO

(300gr)

(350gr)

..............................

7

........................................ 14

FOCCACIA AGLIO & OLIO

(350gr)

......................... 15

usturoi, ulei, parmezan, ceapă, unt
TURTE (250gr) ................................................................

7

PÂINEA CASEI (2 buc.) .......................................................... 4
PÂINE FELIATĂ (4 felii) .................................................... 4
PÂINE PRĂJITĂ

* Produs nou

(4 felii)

.................................................... 4

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

OSCAR KRANTZ

(150gr)

gluten, ou, lactoză, migdale, nuci

............................................. 17

CHEESECAKE CU AFINE

gluten, ou, lactoză

(150gr)

................................ 15

CLĂTITE CU CIOCOLATĂ ȘI ÎNGHEȚATĂ (2 buc ) ..

15

CLĂTITE CU DULCEAȚĂ ȘI ÎNGHEȚATĂ (2 buc) ...

15

gluten, ou, lactoză
gluten, ou, lactoză

CLĂTITE CU BRÂNZĂ

gluten, ou, lactoză

PAPANAȘI

(250gr)

gluten, ou, lactoză

PROFITEROL

gluten, ou, lactoză

(2 buc)

........................................................... 20

(300gr)

.................................................. 21

ÎNGHEȚATĂ MAGICĂ

gluten, ou, lactoză

CIOCOLATĂ

ou, lactoză

TIRAMISU

gluten, ou, lactoză

(300gr)

BOIEREASCĂ

(200gr)

................................... 18

................................ 16
....................

19

.........................................................

15

(200gr)

TORT CU MERE ȘI ÎNGHEȚATĂ

gluten, ou, lactoză

TORT OSCAR

(200gr)

..............

17

................................................... 18

gluten, ou, lactoză, migdale, fistic

CLĂTITE

(250gr)

PĂDUREA NEAGRĂ

............

18

PAVLOVA (250gr) ..........................................................
* PARĂ
ÎN SOS DE VIN
* CU ÎNGHEȚATĂ
VANILIE (300gr) ...............................
DE CIOCOLATĂ (300gr) .................................
* SOUFLE
BAILEY`S (150gr) ...........................................................

18

gluten, ou, lactoză

(300gr)

18
20
19
FRUCTE ÎN ANANAS ............................................... 25
FRUCTE ÎN PEPENE GALBEN ............................. 25

*

Produs ce nu poate fi livrat la domiciliu
Produs nou
Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

APĂ MINERALĂ BUCOVINA (750ML) ...................... 12
APĂ PLATĂ BUCOVINA (750ML) .............................. 12
APĂ MINERALĂ BUCOVINA (330ML) ....................... 7
APĂ PLATĂ BUCOVINA (330ML) ................................ 7
ACQUA PANNA (500ML) ................................................ 12
PRIGAT NECTAR (250ML) .............................................. 7

portocale, căpsuni & banane, kiwi, banane

LIPTON (250ML) ............................................................. 7
PEPSI (250ML) ................................................................ 7
PEPSI MAX (250ML) .................................................... 7
PEPSI (330ML) ................................................................ 8
MIRINDA (330ML) ...................................................... 7
EVERVESS (250ML) ....................................................... 7
7UP (250ML) ....................................................................... 7
MOUNTAIN DEW (250ML) ............................................ 7
ALOE (500ML) .................................................................. 12
rodii / natural

SAN PELLEGRINO (330ML) ........................................ 12

portocale / portocale roșii / lămâie / tonic

COLA CURIOSITY (275ML) ......................................... 15
FENTIMAS ROSE LEMONADE (275ML) ................ 15

LEI

PORTOCALE (250ML) ......................................................
GRAPEFRUIT (250ML) ....................................................
MIX (250ML) .......................................................................
CITRONADĂ (300ML) .......................................................
LIMONADĂ (500ML) .......................................................
LIMONADĂ (1000ML) .....................................................
LIMONADĂ CU MANGO (500ML) ...........................
LIMONADĂ CU PEPENE GALBEN (500ML) .......
LIMONADĂ CU CĂPȘUNE (500ML) ........................
MOJITO LEMONADE (500ML) ...................................
MOJITO LEMONADE (1000ML) .................................

12
12
12
12
12
20
15
15
15
15
24

LEI

RISTRETTO (30ML) .................................................... 7
ESPRESSO (50ML) ...................................................... 7
ESPRESSO DECOFEINIZAT (50ML) .................... 7
ESPRESSO LUNG (100ML) ........................................ 7
ESPRESSO LUNG DECOFEINIZAT (100ML) .... 7
ESPRESSO DUBLU (100ML) ..................................... 12
ESPRESSO DUBLU DECOFEINIZAT (100ML)...... 12

LEI

BAILEYS COFFEE (200ML) .................................. 13

Baileys, cafea, frișcă

FRENCH COFFEE (200ML) ................................... 13

cognac, cafea, frișcă

JAMAICAN COFFEE (200ML) ............................. 13

rom, cafea, frișcă

ALMOND COFFEE (200ML) .............................. 13

Disaronno, cafea, frișcă

LEI

CAPPUCCINO VIENEZ (150ML) ............................... 10

lactoză

CAPPUCCINO VIENEZ
DECOFEINIZAT (150ML) ........................................... 10

lactoză

CAPPUCCINO (150ML) .............................................. 10

lactoză

CAPPUCCINO DECOFEINIZAT (150ML) ........ 10

lactoză

CEAI INFUZIE (220ML) .............................................. 12
CIOCOLATĂ CALDĂ (200ML) ................................ 12

albă / neagră, lactoză

CAFFÈ LATTE (200ML) ................................................ 13

lactoză

CAFFÈ LATTE DECOFEINIZAT (200ML) ............. 13

lactoză

LEI

NESS FRAPPÉ (300ML) ................................................ 13

lactoză

CAPPUCCINO FRAPPÉ (300ML) .......................... 13

lactoză

DECOFEINIZAT (300ML) ............................................ 13

lactoză

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

ROCKSTAR (330ML) ............................................... 10
RED BULL (250ML) ................................................ 12

LEI

GREEN APPLE (200ML) ........................................ 13

suc de mere, zahăr brun, lime

AFTER GLOW (200ML) ......................................... 13

suc de portocale, ananas, grenadine

OSCAR SPECIAL (200ML) ..................................... 13

piure de cranberry, piure de căpșune, suc de cireșe

MELONITO (200ML) ............................................... 13

piure de melon, lime, suc de mere

MANGORINO (200ML) ........................................... 13

piure de mango, lime, suc de mere

NOJITO (200ML) ....................................................... 13

lime, mentă, zahăr brun, apă minerală, gheață pisată

NOJITO STRAWBERRY (200ML) ....................... 13

lime, mentă, zahăr brun, apă minerală, gheață pisată, piure de căpșuni

LEI

CUBA LIBRE (200ML) ............................................ 15

rom Captain Morgan, cola, lime

CAMPARI ORANGE (200ML) ............................ 15

Campari, suc de portocale

CAMPARI TONIC (200ML) ............................... 15

Campari, apă tonică

TEQUILA SUNRISE (250ML) .......................... 15

tequila Jose Cuervo, suc de portocale, grenadine

LEI

LONG ISLAND ICE TEA (250ML) ............................ 23

rom Captain Morgan, gin, triplu sec, votcă, tequila, cola, lime

MARGARITA (120ML) ................................................ 15

tequila Jose Cuervo, triplu sec

PIÑA COLADA (120ML) ............................................. 16

rom Captain Morgan, suc, ananas, sirop de cocos, dioxid de sulf, lactoză

MOJITO (200ML) ......................................................... 16

rom alb Captain Morgan, zahăr brun, mentă, apă minerală, lime

COSMOPOLITAN (200ML) ....................................... 15

votcă Skyy, triplu sec, lime, cranberry

MAI TAI (200ML) ......................................................... 16

rom alb Captain Morgan, triplu sec, Disaronno Amaretto, suc de ananas, lime

HUGO (250ML) ............................................................. 16

Prosecco, apă minerală carbogazoasă, sirop de flori de soc, lime, mentă, gheaţă

APEROL SPRITZ (300ML) ..................................... 16

Aperol, Prosecco, apă minerală,

MOSCOW MULE (180ML) ....................................... 18

votcă, suc de lămâie, bere cu ghimbir, gheaţă

BIZANTIN (180ML) ...................................................... 18

gin, busuioc, fructul pasiunii, lime, suc de ananas, apa tonică, gheață

Produsul ale cărui ingrediente apar îngroșate poate provoca alergii!

LEI

BALSAM UNGHENI .......................................
LIMONCELLO ..............................................
BAILEYS 17% ................................................
DISARONNO AMARETTO 17% ...........
SAMBUCA ROMANA 42% ......................
JÄGERMEISTER 35% ................................

10
12
12
15
14
12

h
t
u
o
m
r
e
V
Bitter &
LEI

APEROL 11% ................................................... 9
CAMPARI BITTER 28,5% ................................ 11
MARTINI 16% ................................................. 10

Bianco, Rosso

LEI

AFINATĂ .............................................................
PĂLINCĂ BRAN ...............................................
VIȘINATĂ ...........................................................
RACHIU DIN FRUCTE BUCIUM ..........
CAISATĂ ...........................................................
CAPȘUNATĂ ......................................................
VOTCĂ ȘTEFAN CEL MARE .....................

14
11
13
10
13
13
11

LEI

TALISKER 10YO 45,8% ......................... 35
OBAN 14YO 43% ....................................... 44
GLEN GRANT 10YO 40% .......................... 22
JOHNNIE WALKER
BLACK 43% ........................................................... 21
JOHNNIE WALKER
RED 40% ............................................................. 10
J&B 40% ............................................................. 10
BUSHMILLS ORIGINAL 40% ...................... 13
WILD TURKEY 81 40,5% ............................. 15
JACK DANIEL’S 40%....................................... 15
CHIVAS REGAL 12YO 40% ............................. 18
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL 40% ..... 28
GLENFIDDICH 12YO 40% ................................. 19
GLENFIDDICH 18YO 40% ............................... 47
LAPHROAIG 10YO 40% ................................... 34
GLENMORANGIE (SINGLE MALT) 40% .... 33

LEI

CAPTAIN MORGAN WHITE 37,5% .................. 10
CAPTAIN MORGAN ORIGINAL
SPICED GOLD 35% ............................................... 10
HAVANA CLUB 7YO 37,5% ............................. 18
PEAKY BLINDERS BLACK SPICED .............. 14
ZACAPA 23 .............................................................. 38
BARCELO IMPERIAL ......................................... 22
BRUGAL RESERVA .............................................. 12

LEI

COURVOISIER XO 40% ...................................
COURVOISIER VS 40% .....................................
BRÂNCOVEANU VINARS XO 40% .............
HENNESSY FINE DE COGNAC 40% .............
MARTEL VS 40%
.............................................
METAXA 7* 40% ...............................................
KVINT XO 10 ANI ............................................
VIN ARS JIDVEI .....................................................
DIVIN BARDAR .....................................................

99
20
23
26
24
13
22
12
10

LEI

JOSE CUERVO SILVER 38% .............................. 11
JOSE CUERVO GOLD 38% .............................. 11

LEI

TANQUERAY LONDON DRY GIN 43,1% .....
BROCKMAN`S ...........................................................
WHITLEY NEILL RAUBARB & GINGER .......
HENDRICK`S ...........................................................
PEAKY BLINDERS ................................................
FEVER TREE ..........................................................
APĂ TONICĂ SAN PELEGRINO .....................

15
21
17
18
15
13
12

LEI

SKYY VODKA 40% ................................................. 10
SMIRNOFF BLACK 40% ........................................ 12
ABSOLUT 40% ......................................................... 10
blue / citron

GREY GOOSE .......................................................... 30
BELUGA ..................................................................... 41
BELVEDERE ........................................................... 21

LEI

PILSNER URQUELL (330ML) ..............................
GROLSCH WEISS (500ML) .................................
GROLSCH (450ML) ................................................
GROLSCH (500ML) ..................................................
ST. STEFANUS (330ML) .......................................
EFES PILSENER (500ML) .................................
EFES DRAFT (500ML) ...........................................
PERONI (330ML) ..................................................
PERONI (500ML)
...................................................
ASAHI (330ML) ........................................................
URSUS RETRO (500ML) ..................................
URSUS BLACK (330ML) ..................................
URSUS FĂRĂ ALCOOL (500ML) ................
URSUS PREMIUM (500ML) ..........................
URSUS COOLER FĂRĂ ALCOOL (500ML) ........
PAULANER (500ML) ...............................................
NENEA IANCU (400ML) ...........................................
ZĂGANU ARTIZANALĂ (400ML) ........................
CIDRU OLDMOUTH (500ML) ...............................
KINGSWOOD (CIDRU) (400ML) ...........................
AZUGA (NEPASTEURIZATĂ) (500ML) ..............
DRAUGHT (400ML) .................................................
CORONA (330ML).......................................................

11
15
14
10
22
10
11
9
9
11
8
8
8
8
8
17
14
16
14
9
14
14
14

