CAM CE POȚI

MÂNCA
pe la noi
WHAT IT IS YOU CAN EAT
HERE FROM US

= WONDER TIME !

ALL DISHES PRODUCED BY
Signature:

WINE BEER COCKTAIL

GOOD DISHES + GOOD SOUND

CU CE ÎTI
ÎNCEPI

dimineata ?

Croissant pentru cafea, fără el nu ai putea
Croissant cu unt / Butter croissant (7) 60gr

4 lei

Croissant fără de care viața-i fără de culoare
Croissant cu ciocolată/ Chocolate croissant(7) 70 gr

5 lei

Croissant bine ales cu iz italienesc
Croissant cu prosciutto crudo și parmezan/ Croissant with prosciutto
crudo and parmesan (7)140 gr
Croissant cu unt , prosciutto crudo , roșii cherry, rucola,
parmezan/Butter croissant , prosciutto crudo , cherry tomatoes , rocket salad,
parmesan

16 lei

Croissant amestecat numai bun de digerat
Croissant cu ou, șuncă și cașcaval/ Croissant with egg, ham and cheese(3)
(7)160 gr
Croissant cu unt, șuncă, cașcaval, ou prăjit /Butter croissant, ham,cheese,
fried egg

14 lei

Croissant simandicos, franțuzit și delicios
Croissant cu somon fume și cremă de brânză/ Croissant with fume salmon,
cream cheese(4) (7) 180 gr
Croissant cu unt, somon fume, castravete, cremă de brânză, lămâie/Butter
croissant, fume salmon, cucumber, cream cheese, lemon

16 lei

Omletă fără nimic
Omletă simplă/ Plain omlette (3) 100 gr

2 ouă, /2 eggs

9 lei

Omletă bipolară / Bipolar omelette
Omletă cu șuncă și cașcaval/Cheese and ham ommlette (3) (7) 160 gr
2 ouă, șuncă, cașcaval/ 2 eggs, ham, cheese

16 lei

Omletă cu ce avem prin frigider
Omletă tărănească/Peasant omelet (3) 200 gr
2 ouă, șuncă, ceapă,ardei gras, roșii /2 eggs, ham,onion,green pepper,tomato

18 lei

Mic dejun
PENTRU CEI

CE VOR SĂ FIE SLABI, SĂNĂTOȘI ȘI

la punga grosi
Omletă trasă prin inel + Fresh de topit grăsimea / Slim ﬁt omelette + Fresh
to melt away the fat (1) (3) 160 gr/200ml
Ouă, semințe de cânepă, ovăz, banană, miere, grapefruit, ghimbir;/Egg,
hempseeds, oat, banana, honey, grapefruit, ginger.
Omletă de ﬁtze + Limonadă șmecheră / Posh omlette + Cool Lemonade
(3)(4) 160 gr/250 ml
Oua, somon fume, sparanghel, lămâie, mentă, ghimbir/Egg, fume salmon,
asparangus, lemon, mint, ginger

26 lei

26 lei

Omleta pofticioasa Viva + Gust de Maldive într-un pahar
/ Greedy Viva omlette + The taste of Maldives in a glass (3)(7) 160gr/ 250ml
Ouă, roșii deshidratate, speck, gorgonzola, santal ananas, piure de cocos, de
mango, lămâie, blue curacao,/Egg, dry tomatoes, speck, gorgonzola, Santal
Pineapple, mashed coconut, mango, lemon, blue curacao.

28 lei

Platoase

AMESTECATE
ORICE GUST

te da pe spate
Appetizers

Bețișoare fermecate care te feresc de toate
Batoane cu mozzarella și sos de roșii cu busuioc / mozarella sticks with
tomato and basil sauce (3) (7) 110 gr/6 buc
Branza mozzarella, ou, pesmet, rosii, busuioc / mozzarella, egg, breadcrumb,
tomatoes, basil.

16 lei

Brânză fudulă pentru domni și domnițe cu
gusturi alese și ﬁtze Platou cu brânzeturi ﬁne
Cheese platter (7)(8) 200/100gr
Formage blue, ementaller, feta, camembert,parmesan,caise conﬁate, struguri,
nuci, biscuiți, miere/Formage blue, ementaller, gorgonzola, camembert,
cheese, grapes, nuts, crackers.

38 lei

Bucațele de mediterană aruncate-n calea ta
tocmai ca să le poți mânca
Bruschete cu somon /Salmon bruschetta (7) (4) 100gr
Bagheta, Somon afumat, cremă de brânză, pâine prajită, ulei de măsline,
lămâie/wand, smoked salmon, cream cheese, toast, olive oil, lemon.

18 lei

Prospătură italienească care merge cu o
Fetească
Bruschete pomodoro/Pomodoro bruschetta 120 gr
Bagheta, Roșii, busuioc, usturoi, ulei de măsline/ wand, tomatoes, basil,
garlic, olive oil.

16 lei

Gusturi alese bine pe gratar cu mirosuri ﬁne
Ciuperci la grătar umplute cu brânză Camembert /Camembert cheese
stuﬀed mushrooms (7) 200 gr
Ciuperci, brânză Camembert, ulei de măsline/mushrooms, Camembert
cheese, olive oil.

24 lei

Delicatețuri conﬁate și brânzeturi frumos
aliniate
Bruschete cu brânzeturi/ Bruschettas with cheese (7)
Baghetă, Brânză cedar, brânză camembert, roșii conﬁate / wand ,cedar cheese,
Camembert cheese, candied tomatoes.

18 lei

Le culegi de pe la noi si v-ajung la amândoi
Bruschete cu ciuperci/Bruschettas with mushrooms 120 gr
Baghetă, Ciuperci ,usturoi, pătrunjel, ulei de măsline, sare, piper/ wand
/mushrooms, garlic, parsley, olive oil, salt, pepper

18 lei

Pot să ﬁe de copii
dar le-avem de oameni mari
Bruschete cu mozzarella/ Bruschettas with mozzarella (7) 120 gr
Baghetă, Mozzarella,roșii,busuioc,ulei de măsline / / wand, mozzarella,
tomatoes, basil olive oil

16 lei

Noi le punem împreună și le-amestecam ușor
Bruschete cu prosciutto/ Bruschettas with prosciutto (7) 100 gr
Baghetă prosciutto crudo, cremă de brânză, portocală / , wand, prosciutto
crudo,cheese cream, orange

20 lei

Proaspat și foarte arătos te
dăm pe spate cu cât e de gustos
Bruschete cu pui / Bruschettas witth chicken (3)120 gr
Baghetă, Piept de pui,maioneză, măsline, piper / wand , chicken breast,
mayonnaise, olive, pepper

22 lei

Gust de vară până-n seară
Bruschete cu cremă de brânză/Bruschette with cream cheese(7) 120 gr
baghetă, brânzeturi, mărar / wand, cheese,dill

16 lei

Mănânci câte un pic,un pic
și ușor dai din buric.

18 lei

Bruschete cu humus/ Bruschettas with hummus(11) 100 gr
Baghetă, Naut, tahini, ulei de măsline,usturoi, lămâie, boia / wand,
chickpeas, tahini, olive oil, garlic, lemon, paprika

POȚI SĂ LE

MANÂNCI

asa

Salate / Salads

O cheamă ca pe-un împărat dar e bună de
mâncat
Salată Caesar/Caesar salad (7)(4)(3) 300 gr
Salată iceberg, piept de pui, castravete, crutoane, sos Caesar,
parmezan/Iceberg salad, chicken breast, cucumber, bread croutons, Caesar
souce, parmesan.

30 lei

Are gust și arome ﬁne, din mediterană vine
Salată grecească / Greek salad (7) 350 gr
Roșii, castraveți, ceapă, măsline, ardei gras, brânză feta, oregano, ulei de
măsline / tomatoes, cucumber, onion, olives, green pepper, feta cheese,
oregano, olive oil.

28 lei

Gustul proaspăt de păpădie îl recunoști dintr-o mie
Salată cu rucola și roșii cherry /Rocket salad with cherry tomatoes (7) 250 gr

Rucola, roșii cherry, parmezan, ulei de măsline/Rocket salad, cherry
tomatoes, parmesan, olive oil.

22 lei

Cică dacă o încerci, n-o să-ti vină să mai pleci
Salată de vită cu muguri de pin / Beef salad with pine buds (11) 300 gr
Rucola, carne de vită, muguri de pin, roșii cherry, caise conﬁate, ulei
măsline, oțet balsamic /rocket 0salad, beef, pine buds, olive oil, balsamic
vinegar.

36 lei

Parcă înghiți câte o notă, melodie în epiglotă
Salată cu ton/ Tuna salad (3) (4) 300 gr
Ton, salată iceberg, rucola, porumb, ceapă roșie, ou ﬁert, măsline, lămâie,
crutoane/tuna, iceberg salad, rocket salad, corn, red onion, boiled egg,
olives, lemon, bread croutons.

32 lei

Gust de mare-n farfurie ca să placă la o mie
Salată cu creveți/Shrimps salad (3)(2) 300 gr
Creveți, salată iceberg, rucola, roșii cherry, sos caesar,parmezan fulgi, sos
wantchester/shrimps, Iceberg salad ,Rocket salad, cherry
tomatoes,mayonnaise, sauce wantchester

32 lei

E făcută cu dulceață ca să-ți dea mult chef de viață
Salată Viva la Vida/Viva la Vida salad (7) (8)300 gr
Salată iceberg, piept de pui, grapefruit, parmezan, crutoane, morcov,
gorgonzola, struguri, nuci, miere\0/ Iceberg salad ,chicken breast, grapefruit,
parmesan, bread croutons, carrot, gorgonzola cheese, grapes, nuts, honey

32 lei

Ii mananci cu tot ce vrei si te-ajuta atunci cand bei
Castraveti murati/ pickled cucumber 1800 gr

10 lei

Tot timpul te răcorește cu orice o iei iți priește
Salată de vară/summer salad 200 gr
Roșii, castraveți, ardei gras,salată iceberg, ceapă, ulei de măsline;
Tomatoes, cucumber, green pepper, iceberg salad, onion, olive oil.

18 lei

LEGUME
BINE PASATE

mângâiate
PUSE-N BOL ȘI

Supe/ Soup

Roșii coapte bine-n soare cu de toate
amestecate
Supă cremă de roșii / Tomatoes cream soup (7)(9) 250 gr
Roșii, țelină, ceapă, morcov, păstârnac, unt, pătrunjel, ulei de măsline,
crutoane / tomato, celery, carrot, parsnip, garlic, butter, parsley, olive oil,
bread croutons

16 lei

Le culegi și le alegi pentr-un gust ca în povești
Supă cremă de ciuperci/ mushroom cream soup (7)(9) 250 gr
Ciuperci, ceapă, cartof, usturoi, smântână de gătit/mushrooms,onion, potato,
garlic, cooking cream

18 lei

Nu e grec, e „a la Grec”/ it’s not Greek, it’s „Greek’
Ciorbă de pui a la grec/Greek style chicken soup (3)(7) 300 gr,
Pui, Țelină, morcov, ceapă, smântână, ou, mărar, lămâie /chicken, celery,
carrot, onion, sour cream, egg, dill, lemon

22 lei

MENIU

BURGERI

burger menu

Burgeri mici și delicioși pentru cei prietenoși
Baby burgher 180/100( meniu copii)
Carne de vită, salată, castraveți murați, maioneză, ketchup, cedar, roșie,
cartoﬁ;
Beef, lettuce, pickles, mayonnaise, ketchup, cedar, tomatoe, potatoe.

18 lei

Cheeseburger de dat pe spate oameni cu
gusturi înalte
Cheeseburger 250/150 gr
Carne de vită, salată, maioneză, ketchup, cedar, roșie, cartoﬁ, parmezan
Beef, lettuce, mayonnaise, ketchup, cedar, tomatoe, potatoe, parmesan.

29 lei

Hamburger bine făcut să-ți dorești să-l ﬁ avut
Hamburger 250/150 gr
Carne de vită, salată, maioneză, ketchup, chiﬂă, cedar, roșii, castraveți
murați, cartoﬁ, parmezan;
Beef, lettuce, mayonnaise, ketchup, burger, cedar, tomatoes, pickles, potatoes,
parmesan.

32 lei

Burger cu aere franțuzești să-l mănânci fără
să clipești
Camembert Burger 250/150 gr
Camembert, chiﬂă, salată, maioneză, ketchup, roșie, dulceață de ceapă,
dulceață de ardei iute;
Camembert, burger, lettuce, mayonnaise, ketchup, tomatoe, onion jam, hot
pepper jam.

32 lei

The Burger domnesc ce cere doar dorință și
plăcere
The Burger 300/150 gr
Carne de vită, bacon, salată, maioneză, ketchup,chiﬂă, cedar, roșii,
castraveti murați, dulceată de ceapă roșie, dulceață de ardei iuți, cartoﬁ,
parmezan
Beef, bacon, lettuce, mayonnaise, ketchup, burger, cedar, tomatoe, pickles,
red onion jam, hot pepper jam, potatoes, parmesan.

34 lei

Gourmet burger inițiat cu un gust de neuitat
Gourmet Burger 300/150 gr
Carne de vită, salată, maioneză, ketchup, chiﬂă, sos blue cheese, roșii,
dulceată de ceapă rosie, cartoﬁ, parmezan
Beef, lettuce, mayonnaise, ketchup, burger, blue cheese sauce, onion, onion
jam, tomatoe, potatoes, parmesan.

36 lei

Burger pofticios cu un gust doar savuros
Burger pofticios Viva / Greedy Burger 300/150 gr
Carne de vită, bacon, salată, maioneză, ketchup,chiﬂă, cedar, roșii,
castraveți murați, dulceață de ardei iuți, ou cu zambet, cartoﬁ, parmezan
Beef, bacon, lettuce, mayonnaise ketchup, burger, cedar, tomatoes, pickles,
hot pepper jam, smily egg, potatoes, parmesan.

36 lei

ITALIENESTI
ȘI PLĂCUTE,
facute
UȘOARE ȘI AL DENTE

Penne, dar nu de gaină, prinse-n cuib de
brânză ﬁnă
Penne Primavera cu mozzarella bocconcini și busuioc/Primavera Penne
with bocconcini mozzarella and basil(7) 300 gr
Penne, roșii cherry,mozzarella bocconcini, sos pesto, busuioc, parmezan, ulei
de măsline;
Penne, cherry tomatoes, bocconcini mozzarella, pesto sauce, basil,
parmesan, olive oil.

32 lei

Toate sunt amestecate cu brânzeturi raﬁnate
Penne quattro formaggi (7) 300 gr
Penne, smântână, gorgonzola, camembert, parmezan
Penne, milk cream, gorgonzola, camenbert, parmesan.

36 lei

Tagliatelle cu gust de mare și senzație de soare
Tagliatelle Mare e Monti (7) (2)300 gr
Tagliatelle, creveți, hribi, smântână, unt, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel
Tagliatelle, shrimps, boletus, milk cream, butter, olive oil, garlic, parsley.

38 lei

Tagliatelle prinse-n joc, cu un somon atins de foc
Tagliatelle cu somon și sparanghel/ Tagliatelle with salmon and
asparagus(7) (4) 300 gr
Tagliatelle, sparanghel,somon, ceapă, smântână, mentă, unt, ulei de măsline
Tagliatelle, asparangus, salmon, onion, milk cream, mint, butter, olive oil.

32 lei

Spaghetti simple și bune pentru oameni
iubitori doar de legume
Spaghetti vegetariene/Vegetarian Spaghetii 300 gr
Spaghetti, zuchine, vânătă, ceapă, roșii, usturoi, busuioc, ulei de măsline
Spaghettti, zucchini, aubergine, onion, tomatoes, garlic, basil, olio

32 lei

Spaghetti trase-n sos roșu, când le guști ești
wow cu totul
Spaghetti cu Ragu (7)300 gr
Spaghetti, carne de vită, roșii, ceapă, usturoi, morcov, rozmarin, parmezan
Spaghetti, beef, tomatoes, onion, garlic, carrot, rosemary, parmesan

36 lei

Spaghetti cu tonuri joase prinse-n dansuri
delicioase
Spaghetti Fresh cu ton proaspăt/FreshSpaghetti with fresh tuna (4) 300 gr
Spaghetti, ton proaspăt, salvie, vin, unt, usturoi
Spaghetti, fresh tuna, salvia, wine, butter, garlic.

38 lei

Spaghetti mult căutate
cu creveți amestecate
Spaghetti cu creveți / Spaghetti with shrimps (2) 300 gr
Spaghetti, creveți, unt, usturoi, pătrunjel, vin/ Spaghetti, shrimps, butter,
garlic, parsley, wine

38 lei

UMBLĂ

RELAXAT
PRIN APE ȘI NE ÎMBIE LA DE TOATE

Pește / Fish dishes

E somon, e fără oase, lângă gusturi delicioase
Somon ﬁle cu garnitură de sparanghel blansat și sos de portocale/ Fillet
Salmon with blanched asparagus and orange sauce (4) (7) (12) 200/140 gr
Somon, sparanghel verde, unt,portocală, pătrunjel / Salmon, asparagus,
butter, orange, parsley.

48 lei

Tot somon pe pat albit te ajută la slăbit
Somon ﬁle la cuptor și risotto cu parmezan /Fillet Salmon with risotto end
parmesan (4) (7)200/150 gr
Somon, orez, ceapă, unt, parmezan, pătrunjel / Salmon, rice, onion, butter,
parmesan, parsley.

48 lei

Doradă prinsă în foc cu legume la un loc
Doradă cu legume trase la tigaie/golden with vegetables (4)200/150 gr
Doradă, dovlecel, vânătă, ardei gras, ceapă roșie, cimbru, sos worcester /
Sea bream, zucchini, eggplant, red papper, red onion, thyme, sauce worcester

48 lei

Roșiile o înconjoară și îi dau gustul de vară
Doradă cu roșii cherry și felii de cartof cu oregano / Sea bream with potato
(4) (7)200/150 gr
Doradă, cartof, roșii cherry, rozmarin, unt, lămâie, / Sea bream, potato,
cherry tomatoes, rosemary, butter, lemon,

44 lei

E un ton de pus pe grill care cere cam mult vin
Steak de Ton cu mix de salata și vinegrette citrice / Tuna steak with salad
mix (4) (7) 200/150 gr
Ton, salată iceberg, rucola, roșii cherry, sos vinegrett / Tuna, Iceberg salad,
rocket salad, cherry tomatoes vinegrett sauce.

52 lei

E în crustă îmbrăcat cu legume asortat
Ton în crustă de susan cu legume / Sesame- crusted Tuna steak with
vegetables (4) (6) (11) 200/150 gr
Ton, susan alb si negru, dovlecel, vinete, ceapă roșie, ardei gras, sos de soia /
tuna, white and black sesame, zucchini, aubergine, red onion, sweet pepper,
soy sauce

54 lei

O ADORÃ

TOȚI ARABII ÎNSĂ E DE PE

la noi

Cotlete de
berbecuț
Așezate
ca-n
reviste /lemutton
stropimchops
cu vin și trufe
Cotlete de berbecuț cu piure de cartoﬁ și sos de vin roșu / mutton chops
with potatoes puree and red wine sauce (7) (9) 12)250/100 gr
Cotlete de berbecut, cartoﬁ, unt, smântână de gătit, ulei aromatizat cu trufe,
vin roșu / mutton chops, mashed potatoes, butter, cooking cream, truﬄes oil,
red whine.

Sunt gustoase și aromate numai bune să-ți dea
ghes, să le-alegi să scapi de stress

54 lei

Cotlete de berbecuț aromatizate cu legume trase la tigaie / Flavored
mutton chops with vegetables (9) 250/100 gr
Cotlete de berbecut, rozamarin, usturoi, ardei gras, dovlecel, vânătă / mutton
chops rosemary, garlic, red pappers, zucchini, eggplant.

52 lei
Argentiniana, Japoneză, bine facută sau în
sânge, o mâncăm fără-ncetare parcă nu ne mai ajunge

CARNE de vita
BEEF DISHES

Fraged și bine facut e un mușchi de rang înalt
care merge piperat
Mușchi de vită cu sparanghel și sos de piper verde/ Beef ﬁllet with
asparagus and green pepper sauce (7) (12)200/100 gr
Mușchi de vită, sparanghel, smântână de gătit, piper, cognac/ beef ﬁllet,
asparagus, cream, pepper, cognac.

Mai în sânge dar facut se amestecă usor cu un
cartof la cuptor

62 lei

Mușchi de vită cu cartof copt și sos de gorgonzola / Beef ﬁllet with baked
potato and with gorgonzola sauce (7) (12)200/ 100 gr
Mușchi de vită, cartoﬁ, rozmarin, gorgonzola, unt, smăntănă de gătit / beef
ﬁllet, potatoes, rozemary, gorgonzola, butter, cream

E un șnitel cunoscut, dorit și bine venit

64 lei

Șnițel Vienez și cartoﬁ aurii cu rozmarin/ Viennesse schnitzel with golden
fried potatoes with rozmarin (3)130 /100 gr
Mușchi de vită, făină, pesmet, ou, cartoﬁ, rozmarin / Beef ﬁllet, ﬂour,
breadcrumb, egg,potatoes, rosemary

Ai de toate înauntru, e picantă și gustoasă, o
mănânci cu bucurie și vrei să mai iei și acasă
Tigaie picantă de vită / Spiced beef dish 250 gr
Mușchi de vită, morcov, ceapă, dovlecel, vânătă, ciuperci, ardei gras, ardei
iute / Beef ﬁllet, carrot, onion, zucchini, eggplant, mushrooms, red pepper,
chilly

42 lei

48 lei

NELIPSITÃ
DE CRĂCIUN
dar mâncata în tot anul

Carne de porc / Pork dishes

Mușchiuleț în crustă bună, moale și crocant
de-odată, asortat cu gust de vară și cu mere
deodată
Muschiuleț în crustă cu piure și felii de măr/mussel in crust with puree and
apple slices (11)(7) 200/100 gr
Mușchiuleț de porc, semințe de dovleac, cartoﬁ,sfeclă roșie, unt, smântână de
gaătit, mar / pork tenderloin, pumpkin seeds, potatoes, beets,butter,cooking
cream, apples

44 lei

Mușchiuleț bine-mbătat în vin roșu de
Fetească, să-l mânânci cu bucurie și cu mare
veselie
Mușchiuleț de porc în sos de vin roșu cu piure de cartoﬁ / Tenderloin pork
in white red sauce with potato puree (7) 200 / 100 gr
Mușchiuleț de porc, cartoﬁ, unt, smântână de gătit,vin roșu, pătrunjel, ulei
aromatizat cu trufe / tenderloin pork, potatoes, butter, cooking cream, white
red, parsley, truﬄe oil.

40 lei

Pusă bine pe grătar te amețeste cu mirosul, o
mănânci la orice oră și iți place chiar cu totul
Ceafă de porc la grătar cu cartoﬁ prăjiți și parmezan / Grilled pork neck
with fries with parmesan (7) 200 / 100 gr
Ceafă de porc, cartoﬁ prăjiți, parmezan / pork neck, potatoes, parmesan.

31 lei

E agațată de o tepusă și o combini cu o salată,
o mănânci cu bucurie și-o mai vrei și altă dată
Frigăruie de porc cu salată suedeză / Pork skewers (10)300/150 gr
Carne de porc,cartoﬁ, muștar, ardei gras, ceapă roșie, ciuperci, rozmarin
,cimbrișor, ardei iute / Pork ,potatoes, mustard, green pepper, red onion,
mushrooms, rosemary, thyme, chilly.

46 lei

ESTE

FRAGEDA,
GUSTOASĂ ȘI DE NOI bine aleasa
Carne de pui / Chicken dishes

Este bine frăgezit și porumbu-îl împlinește, îl
mănânci cu sos acrut și-un Prosseco-l
potrivește
Șnițel de pui în fulgi de porumb cu cartoﬁ prăjiți/ Chicken schnitzel in corn
ﬂakes with fries(3)200/100gr
Piept de pui, făină, ou, fulgi de porumb, pesmet, cartoﬁ / Chicken breast,
ﬂour, egg, corn ﬂakes, breadcrumbs, potatoes,

32 lei

Te și miri că îl poți umple, dar te bucuri de
amestec, îl stropești cu gusturi ﬁne și cu vinuri
de poveste
Piept de pui umplut cu șuncă și cașcaval cu piure de cartoﬁ / Stuﬀed
chicken breast with ham and cheese and potatoes puree (7) 200/100 gr
Piept de pui, șuncă, cașcaval, unt, cartoﬁ, smântână de gătit, ulei aromatizat
cu trufe / chicken breast, ham, cheese, butter, cooking cream ,potatoes,
trouﬄe oil.

36 lei

Sunt picante și gustoase , asortate cu cartoﬁ, le
dorești cumva pe toate ﬁindcă-s bune rău de
tot
Aripioare de pui picante cu cartoﬁ prăjiți / Spiced chicken wings with fries
(7)200 / 100 gr
Aripioare de pui, ketchup, sos soia, ardei iute, cartoﬁ, parmezan / chicken
wings, ketchup, soy sauce, chilly, potatoes, parmesan

28 lei

Parcă nu sunt de ajuns când te-apuci să le
mănânci, le combini cu-o bere bună și te
relaxezi atunci
Aripioare de pui pane cu sos de usturoi si cartoﬁ prăjiți / Fried chicken
wings with garlic sauce and fries (3)(7) 200/100 gr
Aripioare de pui, ou, pesmet, usturoi, iaurt, lămâie, parmezan/ chicken
wings, egg, breadcrumb, garlic, yogurt, lemon, potatoes, parmesan

28 lei

Este iute și aromată și te pișcă pe la limbă, dar
e un gust ce merge îndată cu o cană de pălincă
Tigaie picantă de pui/spicy chicken pan 300 gr
Piept de pui, ceapă,dovlecel,vânătă, ardei gras,ardei iute, orez, oțet
balsamic/ Beef ﬁllet, carrot, onion, zucchini, eggplant, mushrooms, red
pepper, chilly.

32 lei

GARNITURI
SIDE DISHES

Sparanghel la grătar /grilled asparagus 150gr
Risotto cu ciuperci / Mushroom risotto(7) 150gr
Orez, ceapă , ciuperci ,unt , parmezan,vin alb / rice, onion, mushrooms,
butter , parmesan, white wine.
Legume la grătar/ Grilled vegetables 150gr
Dovlecel, ciuperci, vânătă , ardei gras, ceapă/ zucchini, mushrooms,
eggplant , green pepper, onion.
Cartoﬁ copți cu rozmarin / Baked potatoes with rosemary 150 gr
Cartoﬁ prăjiți cu parmezan / Fries with parmesan cheese (7) 150gr
Piure de cartoﬁ cu ulei de trufe / cooking potatoes with truﬄe oil 150gr

14 lei
14 lei
12 lei
10 lei
12 lei
10 lei

TE GANDESTI
SĂ TE OPREȘTI,

incerci !!!

DAR NU POȚI, TU TOT

DESERTURI / DESERTS

Crocantinno 100gr
O combinație unică de migdale caramelizate cu mousse de vanilie, învelite
într-un strat ﬁn de ciocolată albă

22 lei

Caramello 100gr
Un amestec desăvârșit de ingrediente: învelis de alune și ciocolată,
umplutură cremoasă de lapte și caramel, și un blat pufos

22 lei

Yogorubi 100 gr
O încântătoare experiență oferită de gustul unic al ciocolatei Ruby ce
învelește mousse-ul ﬁn de iaurt și sos de zmeură

22 lei

Chocolate mousse 100 gr
Dependență absolută de ciocolată, regăsită într-o felie de tort

22 lei

Mousse bianco 125 gr
O combinație surprinzătoare cu blat de biscuiți, cremă de ciocolată albă și
caramel crunchy cu alune

22 lei

Lava cake 120 gr
Un blat dens, semiumed de cacao, ce învelește o inimă ﬁerbinte din cea mai
ﬁnă ciocolată

22 lei

Bughet de arome inghetate 160 gr
Snickers, vanilie , ciocolată , fructe de pădure / snickers, vanilla , chocolate ,
berries

18 lei

SPECIALITĂȚILE

CASEI

House specialites

Fondue de brânză a la Vida /Cheese fondue (7) 400/200 gr ( 2 pers)
(Rose – sec)*
Sortimente de brânză cremoase, crutoane și cartoﬁ aurii / Creamy cheese,
bread croutons and golden fries

88 lei

Fondue Bourguignon a la Vida 400/200 gr (2 pers)
Carne de porc/carne de pui, sosuri speciale, cartoﬁ aurii cu rozmarin / pork
meat/chicken meat, special sauces.

108 lei

Fondue Bourguignon a la Vida 400/200 gr (2 pers)
(Rose – sec)*
Mușchi de vită, sosuri speciale,cartoﬁ aurii cu rozmarin / beef ﬁllet, special
sauces, potatoes with rosemary

148 lei

Fondue de ciocolată / Chocolate fondue a la Vida (7) 250/150 gr (2 pers)
Ciocolată , brandy, frișcă lichidă, fructe / chocolate, brandy, cream, fruits.

ZILNIC DE LUNI PÂNĂ VINERI
ÎNTRE ORELE 12-17

O F E R I M

O F E RTA
Z I L E I 32

LEI

LA PREȚUL DE

COMPUSĂ DIN:
SUPĂ CREMĂ+ FEL PRINCIPAL+DESERT.
LĂMURIRI LA TELEFONUL RESTAURANTULUI.

62 lei

MENIU BAR
BAR MENU

Ceai/Tea

Ceaiuri din plante

Hernal Teas 350 ml
Mentă, Iasomnie, Cătină, Sunătoare, Ghimbir, Fructe de pădure/ Mint,
Jasmine, Tamarisk, Tutsanm, Ginger, Berries

10 lei

Ceaiuri organice

Bio teas 350 ml
Roibus Citrus , Digestive, Chakra, Chai Matcha, Mentă / Mint , Berry,
Manzanilla, Te Pu Erh, Te Verde China, Sencha Floral , Mojito, Te Earl Grey,
Chai Matcha

12 lei

Cafea/
Coffee
La Vida Coﬀe 150 ml
Espresso, Amaretto, Carolan's, Frișcă lichidă/ Cream (7)
Ristretto 20 ml
Espresso 30/60 ml
Espresso dublu
Double Espresso

20 lei
8 lei
8 lei

Espresso decofeinizat
Decaﬀeinated espresso 30/60 ml

12 lei
8 lei

Espresso Macchiato 70 ml

10 lei

Cappuccino (7)90 ml

12 lei
12 lei

Latte Macchiato (7)250 ml
Latte Macchiato cu arome
Latte Macchiato with ﬂavors 250 ml
Vanilie, Turtă dulce, Creme Brulee, Alune, Scorțișoară, Caramel/ Vanilla,
Gingerbread, Creme Brulee, Peanuts, Cinnamon, Caramel

14 lei

Caﬀe Frappe 250 ml
Ness, Nesquick, Lapte/ Milk, Frișcă/Cream, Sirop de zahăr/ Sugar syrup,
înghețată/ice cream(7)

18 lei

Caﬀe Frappe decofeinizat 250 ml
Espresso decofeinizat, Nesquick, Lapte/ Milk, Frișcă/ Cream, Sirop de zahăr/
Sugar syrup, înghețată/ice cream (7)

20 lei

Ciocolată caldă
Hot chocolatte (7) 250 ml

15 lei

Irish Coﬀe 200 ml
Espresso, Bourbon, Frișcă lichidă/Cream (7)

20 lei

Soft Drinks
Lipton green/piersică/lămâie
Prigat piersică/kiwi/căpșune-banane

9 lei
9 lei

Pepsi 250 ml

8 lei

Mirinda 250 ml
7 up 250 ml
Evervess 250 ml
Apă plată Bucovin/ Still water 330/750 ml
Apă minerală Bucovina/ Sparkling water 330/750 ml
Aqua Panna 750 ml

8 lei
8 lei
8 lei
8/12 lei
8/12 lei

Sanpellegrino 750ml

14 lei
14 lei

Red bull 250 ml

12 lei

Fresh Drinks
Fresh de portocale
Orange fresh 250 ml

14 lei

Fresh de grapefruit
Grapefruit fresh 250 ml

14 lei

Limonadă Viva la Vida
Viva la Vida Lemonade 500 ml
Mango, Mentă, Ghimbir, Suc de lămâie/ Mango, Mint, Ginger, Lemon juice

18 lei

Limonadă cu mentă
Mint Lemonade 500 ml
Suc de lămâie, Sirop de zahăr/ Miere, Mentă/ Lemon juice, Sugar syrup/
Honey, Mint

14 lei

Limonadă mentă și ghimbir
Mint and ginger Lemonade 500ml
Suc de lămâie, Sirop de zahăr/miere, mentă, ghimbir/ Lemon juice, Sugar
syrup/ Honey, Mint, ginger

16 lei

Limonadă cu căpșuni
Strawberries Lemonade 500ml
Suc de lămâie, Sirop de zahăr/Miere, Căpșuni, Grenadine/ Lemon juice,
Sugar syrup/Honey, strawberries, Grenadine

16 lei

Limonadă clasică
Classic Lemonade 500 ml
Suc de lămâie, Sirop de zahăr/ Miere/ Lemon juice, Sugar syrup/Honey

12 lei

Green Apple 250 ml
Suc de mere, Lime, Zahăr brun/ Apple juice, Lime, Brown sugar

16 lei

Smoothies
Strawberries & Banana 350 ml
Căpșuni, Banană, Lapte / Strawberries, Banana , Milk

16 lei

Banana Cinnamon 350 ml
Banană, Lapte, Sirop de scorțișoară/ Banana, Milk, Cinnamon syrup

16 lei

Sparkling Cocktails
Mimosa 175 ml
Prosecco, Suc de portocale / Orange juice

18 lei

Bellini 175 ml
Prosecco, Piure de piersică / Peach puree.

20 lei

Kir Royal 175 ml
Prosecco, Crème de cassis

20 lei

Cocktails &
LONG DRINKS

Aperol Spritz 200 ml
Aperol, Prosecco, Apă minerală/ Sparkling water

22 lei

Hugo 200 ml
Prosecco, Sirop de soc/ Elderﬂower syrup, Lime, Mentă/Mint

22 lei

Tequila Sunrise 200 ml
Tequila, Suc de portocale/Orange juice, Grenadine.

22 lei

Mojito 200 ml
Rom, Apă minerală, Zahăr brun, Mentă, Lime/ Rum, Sparkling water,
Brown sugar, Mint, Lime

22 lei

Margarita 150 ml
Tequila, Cointreau , Lime, Zahăr/Sugar

20 lei

Cosmopolitan 150 ml
Vodka, Cointreau, Lime, Suc Cranberry Zahăr/Sugar

20 lei

Amaretto Sour 150 ml
Dissarono amaretto, Fresh de lămâie/Lemon fresh,
Sirop de zahăr/ Sugar syrup

18 lei

Whiskey Sour 150 ml
Tullamoure whiskey, Fresh de lămâie/ Lemon fresh,
Sirop de zahăr/Sugar syrup

18 lei

Espresso Martini 150 ml
Vodka, Kahlua, Baileys, Espresso

22 lei

Old Fashion 150 ml
Bourbon, Angoustura, Sirop de zahăr/Sugar syrup

23 lei

Negroni 150 ml
Campari, Gin, Martini Rosso

24 lei

Mango / Strawberry Daiquiri 150 ml
Rom, Triplu Sec, Piure de mango/căpșuni, Lime/ Rum, Triple Sec,
Mango/Strawberry puree, lime

24 lei

Long Island 250 ml
Vodka, Gin, Tequila, Triple Sec, Rum, lime, Coca Cola

26 lei

Pina Colada 250 ml
Rom, Suc de ananas, Piure de Cocos/ Rum, Pineapple juice,
Coconut puree

22 lei

Beefeater Tonic 250 ml
Gin Beefeater, Apă tonică, Lime/ Beefeater gin,
Tonic water, Lime

21 lei

Beefeater Pink Tonic 250 ml
Gin Beefeater Pink, Apă tonică, Lămâie/Beefeater Pink gin ,
Tonic water, Lemon

20 lei

Campari Orange 250 ml
Campari, Suc de portocale/Orange juice

20 lei

Cuba Libre 250 ml
Rom/Rum. Coca Cola, Lime

20 lei

Bãuturi Tari / Spirits 40 ml
Whiskey 40%
Tullamoure Irish
Jim Bean Bourbon
Jack Daniel`s
Ballantines
Bullet Bourbon
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black
Chivas Regal 12 YO
Talisker 10YO
Singleton 12YO
Bushmills 10YO

16 lei
14 lei
16 lei
13 lei
20 lei
14 lei
18 lei
20 lei
32 lei
28 lei
24 lei

Rum 40%
Havana Especial
Havana 3YO
Bacardi Gold Reserve 8YO
Zacapa 23YO

16 lei
12 lei
23 lei
34 lei

Vodka 40%
Absolut
Kettel one

11 lei
18 lei

Cognac 40%
Hennessy VS
Hennessy XO
Remy Martin VSOP
Martel VS
Brâncoveanu XO
Jidvei Vin Ars

28 lei
90 lei
30 lei
24 lei
24 lei
14 lei

Tequila 40%
Jose Cuervo Silver
Jose Cuervo Gold

16 lei
18 lei

Gin

Beefeater dry

12 lei

Gordon's pink

16 lei

Tanqueray dry

19 lei

Aperitive, Liquers and Digestive
Pălincă Zetea
Vișinată Zetea
Campari
Disaronno Amaretto
Unicum
Jagermeister
Martini Rosso
Martini Bianco
Grand Marnier
Kahlua
Carolans

18 lei
20 lei
14 lei
15 lei
28 lei
13 lei
14 lei
12 lei
20 lei
14 lei
14 lei

Bere/ Beer
Bere draught:
Stella Artois 5% 250ml
Stella Artois 5% 400ml

7 lei
11 lei

Bere sticlă
Stella Artois Cidru 4,5% 400ml

20 lei

Stella Artois 5% 500 ml

12 lei

Beck`s 5% 500 ml

10 lei

Staropramen 5% 500 ml

9 lei

Corona 4,5% 330 ml

16 lei

Leﬀe Blonde 6,5% 330 ml

16 lei

Leﬀe Bruin 6,6% 330 ml

16 lei

Franziskaner weissbier 500ml

18 lei

Franziskaner weissbier dunkel 500 ml

18 lei

Zăganu Blondă (bere artizanală) 500 ml

17 lei
18 lei

Zăganu Brună ( bere artizanală) 500 ml
Zăganu IPA (bere artizanală) 330 ml
Bere fără alcool:
Stella Artois 0% 500 ml

15 lei
12 lei

