DIGESTIVE

VODKA

SPUMANTE

Fresh portocale/grapefruit (250 ml)......10 lei

Unicum (50 ml)..........................................9 lei

Absolut (50 ml)..........................................8 lei

Proseco (100 ml)......................................7,9 lei

Bio de casă (500 ml)...................................7 lei

Jagermeister (50 ml).................................9 lei

Grey Goose (50 ml)..................................21 lei

Aperol Spritz (200 ml).........................11,9 lei

Limonadă (500 ml)..................................10 lei

Fernet Branca (50 ml)................................9 lei

SUCURI

Fetească albă
ROȘU

ROM
Bo ega (750 ml).......................................45 lei

CAFEA
PELLINI

Sheridan’s (50 ml)...................................10 lei

Bacardi Black (50 ml)..............................10 lei

Bailey’s (50 ml)........................................10 lei

Havana Club 3 Y.O.e (50 ml)..................10 lei

Disaronno (50 ml)...................................10 lei

Espresso scurt/lung/ristre o............................5 lei

Maroc

TEQUILA

GIN

ia o........................................7 lei

Decofeinizată...........................................5 lei

ROZE

VIN
SPUMANT

Terra Romana Roze sec (750 ml)...........56 lei

Wembley (50 ml).......................................9 lei

Camino Silver (50 ml)...............................7 lei

VIN
RECAS

Beefeater (50 ml).....................................10 lei

PĂLINCĂ

WHISKY

Castel Huniade Riesling sec (750 ml)...32 lei
Sole Chardonnay sec (750 ml)...............78 lei

Jack Daniel’s (50 ml)...............................10 lei

Organic Green Tea....................................7 lei

Johnnie Walker Red Label (50 ml).........9 lei

Southern Mint Herbal.............................7 lei

Chivas Regal 12 Y.O. (50 ml)..................12 lei

Pălincă de Bihor (50 ml)..........................8 lei
Ţuică de prune

Solo Quinta Doc 2011 sec (750 ml).......99 lei
ROȘU

BERE

Aqua Carpatica (750 ml).......................10 lei
Coca Cola (250 ml)................................5 lei

Heineken (400 ml).....................................7 lei
Ursus (500 ml)............................................5 lei
Ciuc (500 ml)...............................................7 lei

Carpano Bianco (50 ml)............................5 lei

Silva neagră (500 ml).................................7 lei

Martini Bianco/Rosso (50 ml).................5 lei

Edelweiss (500 ml).....................................7 lei
Strongbow (mere, pere, fructe rosii)........7lei

Aqua Carpatica (330 ml)........................6 lei

Ursus fără alcool (500 ml)...............................5 lei

COGNAC

Fanta (250 ml)..........................................5 lei

Nec Plus demisec (750 ml).....................36 lei
Sauvignon Blanc
ROZE
Mysterium Roze sec (750 ml)......................56
l
e
i

ROZE
Castel Huniade Roze demisec (750 ml)39 lei
Sole Roze sec (750 ml).............................78 lei

ALB

Heineken fără alcool (330 ml).......................7 lei

Floare de Soare demisec (750 ml)..........36 lei

VIN
MURFATLAR

Fetească Rergală
Floare de Lună demisec (750 ml)..........49 lei
Fetească Albă

ALB

Roșu

3 Hectare sec (750 ml).............................45 lei

Floare de Soare demisec (750 ml)..........39 lei

ROȘU

Fetească Neagră

weppes (250 ml)................................5 lei

Courvoisier V.S. (50 ml).........................15 lei

Santal (250 ml)..........................................5 lei

Hennessy Fine De Cognac (50 ml)........20 lei

Heineken (400 ml)....................................6 lei

ROZE

Red Bull (250 ml).....................................10 lei

Martel (50 ml).........................................10 lei

Ciuc (400 ml)...............................................4 lei

Mysterium Roze sec (750 ml).................45 lei

S

Jidvei V.S.O.P (50 ml)...............................9 lei

Fata în iarba

VIN
Crama Halewood

BERE
LA HALBĂ

Sprite (250 ml)..........................................5 lei

Dry Muscat demisec (750 ml)................29 lei

Selene Cabernet sec (750 ml).................89 lei
Cuvee Uberland sec (750 ml)...............149 lei

RĂCORITOARE
APĂ

ALB

Castel Huniade Cabernet sec (750 ml)..32 lei

Citrus Spice Herbal..................................7 lei

VERMUT

VIN
JIDVEI

Rhein Extra (750 ml)................................70 lei

ALB

CEAIURI
REVOLUTION

Fetească neagră

Angeli (750 ml)........................................35 lei

ino..............................................6 lei

Frappe.......................................................7 lei

Pronol (750 ml)........................................55 lei

Terra Romana sec (750 ml).....................56 lei

Asti Martini (750 ml)..............................80 lei

Cappucino...............................................6 lei
La e Ma

ALB
Vinul Cavalerului sec (750 ml).............36 lei

PROSECO
LICHIOR

VIN
Crama SERVE Ceptura

3 Hectare sec (750 ml)..............................45 lei

Floare de Lună demisec (750 ml)..........49 lei
Fetească Neagră

STARTERE
Selecţie de brus

CIORBE

e e (150 g).................17 lei

(roșii, busuioc, mozzarella, prosciu o, somon fumée)

(1,4,7)*

Ciorbă ţărănească de legume (400ml).11 lei

PREPARATE
DIN PORC
Ceafă de porc barbeque (300 g).............27 lei

(legume, cartofi)

cu cartoﬁ copţi

(9)*

(ceafă de porc, sos barbeque, cartoﬁ)

(1)*

SALATE
Salată Caesar (350 g)................................20 lei
(piept de pui, salată eisberg, pastă an
sos tartar, crutoane, usturoi)

(ﬁle de şalău, sare, piper, lămâie)

(1,9)*

(muş

iuleţ de porc, cârnaţi, kaiser, ceapă, ardei

(4)*

gras,

illi, vin)

Ciorbă de burtă (300ml)........................12 lei
Mus

iuleţ de porc (300 g).....................34 lei

cu sos vânătoresc și cartoﬁ copţi
iuleţ de porc, cartoﬁ, ciuperci, unt, pătrunjel,

vin, aﬁne)

(piept de pui, parmezan, morcovi, ţelină, mere, nucă,

(1,7)*

Salată Somon Fummée (300g)...............22 lei

PREPARATE
DIN PASĂRE
Piept de pui caramelizat (300 g)...........25 lei

(salată eisberg, ton, porumb, ceapă, lămâie,

(piept de pui, dovleac, vinete, roșii, mozzarella, vin,

roşii, capere)

miere)

(pulpă de viţel,

Steak de pui cu legume (400 g).............32 lei
la tigaie

usturoi)

(piept de pui, broccoli, conopidă, ciuperci, morcovi

(1,7)*

Supă cremă de broccoli (300ml)......... 14 lei
(broccoli, unt, ceapă, usturoi, cartoﬁ, gran cucina,

Muș

i de vită grill (250 g).....................39 lei

(mus

i de vită, unt, pâine)

(1,7)*

ampignon, gran cucina, pătrunjel,

(3,7,9)*

roşii, caşcaval, sos barbeque de casă)

(1,7)*

baby, fasole verde, cartoﬁ, unt)

(ciuperci

iﬂă, cartoﬁ, ceapă, salată verde,

Piept de curcan cu roșii

erry(350g)....35 lei

Muș

i de vită cu sos (250 g)..................43 lei

și parmezan cu piure de cartoﬁ dulci

de piper verde

(piept curcan, parmezan, busuioc, roșii

(muș

erry, cartoﬁ

i de vită, piper verde, unt, vin, gran cucina)

(1,7)*

Orez sălbatic (200 g)..................................7 lei

(1,7,9)*
Broccoli sotè (200 g)................................10 lei

(7)*

Muș

Cartoﬁ dulci Julien(200 g)....................10 lei
la cuptor

(1,3,7)*
Piure cartoﬁ dulci (200 g).......................10 lei
Paste cu somon fummèe (350 g)...........26 lei
și zuc

(mus

*Vă rugăm consultaţi grupele de alergeni
de pe ultima pagină.

gran cucina, ceapă)

DESERT

(1,3,4,7)*

2. Crustacee și produse derivate;
3. Ouă și produse derivate;
4. Pește și produse derivate;

7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:
8. Fructe cu coaja lemnoasă, adică: migdale (Amygdalus
communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci
(Juglans regia), nuci Caju (Anacardium occidentale),

Paste cu spanac și pui (350 g)................23 lei

Lavacake (150 g)......................................12 lei

(paste, piept de pui, spanac, gran cucina, parmezan)

(ciocolată fondată, îngheţată)

nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), ﬁstic (Pistacia

(7)*

vera), nuci de macadamia și nuci de Queensland

(7)*
Orez în stil asiatic cu (300 g)................21 lei

Piure de castane (180 g)..........................10 lei
cu frişcă

fâșii de pui

(piure de castane, unt, lapte, frişcă)

(orez, piept de pui, legume, sos soya, cremă oţet

(7,8)*

nuci Pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch],

(Macadamia ternifolia), precum și produse derivate;
9. Ţelină și produse derivate;
10. Muștar și produse derivate;
11. Seminţe de susan și produse derivate;
12. Dioxidul de sulf și sulﬁţii în concentraţii mai mari de

balsamic)

10 mg/kg sau 10 mg/litru;
13. Lupin și produse derivate;

i de vită cu sos (250 g)..................43 lei

14. Moluște și produse derivate.
În cazul în care suferiţi de o alergie, vă rugăm să solicitaţi
informaţii suplimentare înainte de efectuarea comenzii.

i de vită, gorgonzola, unt, vin, sfeclă)

*Vă rugăm consultaţi grupele de alergeni
de pe ultima pagină.

spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora și produse
derivate.

6. Soia și produse derivate, exceptând:

ini, unt, parmezan,

(1,7)*
*Vă rugăm consultaţi grupele de alergeni
de pe ultima pagină.

alimente se pot încadra în următoarele grupe:

5. Arahide și produse derivate;

ini

gorgonzola

(1,7)*

Conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului

1. Cereale care conin gluten( grâu, secară, orz, ovăz, grâu

(1,6,9)*

dulci)

parmezan)

Grupe de alergeni

European și a Consiliului din 20 martie 2000 alergenii din

(paste, somon fumèe, zuc

de casă

Orez cu legume (200 g).............................5 lei

(paste, pulpă de viţel, parmezan, pastă tomate,

cu pance a

Barbeque Burger (400 g).........................29 lei

(7)*

Supă cremă de ciuperci (300ml)............14 lei

Paste bolognese (350 g).........................24 lei

(1,9)*

PREPARATE
DIN VITĂ

Cartoﬁ natur (200 g)..................................5 lei

Cartoﬁ prăjiţi (200 g).................................6 lei

(paste, pancelta, ouă, lapte, parmezan, gran cucina)

Salată Ton (300g).....................................22 lei

SUPE CREME

PASTE
RIZOTTO

Paste carbonara (350 g)..........................25 lei

(3,4)*

Cartoﬁ copţi (200 g)...................................5 lei

Cartoﬁ piure (200 g)..................................5 lei

(ciolan de porc, fasole, ceapă, ardei, usturoi, cimbru)

(salată eisberg, somon afumat, ouă, roşii, capere)

(4)*

File de şalău (200 g)...............................25 lei

ceapă, morcovi, ţelină, vin)

Fasole cu ciolan (400 g)...........................33 lei

Legume la tigaie cu unt (200 g)..............10 lei

Cartoﬁ aurii (200 g)...................................5 lei

cu mămăligă

itură haiducească (400 g)................31 lei

Salată Multivitamin (300 g)...................22 lei

(1,7,8,9)*

lămâie)

(legume, carne vită/porc, cartofi)

(burtă vită, legume, smântână)

illi,

(1,3,4,11)*

(muş

iaurt, mentă, miere)

(ﬁle de somon, ouă, susan, făină, pesmet,

To

(9)*

(1,4,7)*

Cubuleţe de somon (200 g)..................33 lei
cu susan

Ciorbă ţărănească de vita/porc(400ml).14 lei

ois,

GARNITURI

PREPARATE
DIN PESTE

Vă mulţumim pentru înţelegere!

*Vă rugăm consultaţi grupele de alergeni
de pe ultima pagină.

*Vă rugăm consultaţi grupele de alergeni
de pe ultima pagină.

