combo starter

86

890g
Stripsuri crocante, creveți în panko, jumări de
pui picante, inele de ceapă, bruschete cu roșii
și avocado, sos de roșii, sos sweet & chilli |
Crispy strips, panko shrimps, spicy chicken
wings, onion rings, tomato and avocado
bruschetta, tomato sauce, sweet & chilli sauce

mix de bruschete

19

280g

Avocado, cubulețe de roșii, pastă de măsline,
brânză telemea, sos pesto, pătrunjel, pâine crocanta
| Avocado, diced tomatoes, black olive paste,
telemea cheese, pesto sauce, parsley, crispy bread

mix de brânzeturi și mezeluri

47

Parmezan, emmentaler, gorgonzola, prosciutto, salam
uscat, măsline, nucă, stafide, cimbru proaspat |
parmesan, emmentaler, gorgonzola, prosciutto, dry
salami, olives, walnuts, raisins, fresh thyme

jumări de pui picante

(450g)

520g

26

Ari pi oare de pui trase î n ti gai e, usturoi , ardei i ute,
cartofi french aromati zați , sos de roși i | Pan fri ed
chi cken wi ngs, garl i c, hot pepper, fl avored french
fri es, tomato sauce

creveți în panko

280g

26

Cozi de creveți î n panko, cartofi french
aromati zați , frunze de val eri ană, sos sweet&chi l l i |
Panko shri mp tai l s, fl avored french fri es, val eri an
l eaves, sweet & chi l l i sauce

stripsuri crocante de pui

490g

27

Fâșii crocante din piept de pui, cartofi french
aromatizați, sos de usturoi, frunze de rucola | Crispy
chicken breast strips, flavored french fries, garlic
sauce, rucola leaves

Creveți în panko și cartofi french din produse congelate. Prețurile sunt
exprimate în lei. Produsele scrise înclinat conțin alergeni: lapte, ou, fructe
cu coajă, gluten, moluște | Prices are expressed in lei. The products
written with cursiv font contain allergens: milk, egg, nuts, gluten, mollusks.

piept de pui grill

390g

27

Piept de pui la grătar, salată de valeriană și roșii
cherry, cartofi french aromatizați, sos sweet & chilli |
Grilled chicken breast, valerian and cherry tomatoes
salad , flavored french fries, sweet & chilli sauce

ceafă de porc
marinată la grătar

29
450g

Ceafă de porc marinată grill, roșii cherry trase
la tigaie, cimbru, cartofi french aromatizați și
sos sweet & chilli | Marinated grilled pork neck,
pan fried cherry tomatoes, thyme, flavored
french fries, sweet & chilli sauce

franjuri de porc
trase la tigaie

28
400g

Fâșii de ceafă de porc și roșii cherry trase în unt
la tigaie, salată de valeriană, frunze de cimbru și
rozmarin, sos barbeque | pork neck strips and
cherry tomatoes fried pan in butter, valerian salad,
thyme leaves and rosemary, barbecue sauce

380g

mușchi de vită grill

380g

46

Mușchi de vită maturat pregătit la grill, cu garnitură
de Ratatouille de legume | Maturated beef sirloin on
grill, with vegetable ratatouille side dish

tagliata de vită

400g

42

Antricot de vită maturat pregătit la grill, cartofi french
aromatizați și sos sweet & chilli | Maturated beef steak
on grill, flavored french fries, sweet & chilli sauce

Prețurile sunt exprimate în lei . Cartofi french din produse congelate. Produsele scrise înclinat
conțin alergeni: lapte, ou, fructe cu coajă, gluten | Prices are expressed in lei. French fries from
frozen products. The products written with cursiv font contain allergens: milk, egg, nuts, gluten.

BURGERS

Hot classic burger

cheeseburger

390g

27

Chiflă cu susan, antricot de vită la grătar, brânză
cheddar, salată verde, roșie, ceapă caramelizată,
castraveți acrii, cartofi french aromatizați, sos
sweet & chilli |Sesame bun, grilled beef steak,
cheddar cheese, green salad, tomatoes,
caramelized onion, pickled cucumber, flavored
french fries, sweet & chilli sauce

hot classic burger

410g

29

Chiflă cu susan, antricot de vită la grătar, bacon,
roșie, salată verde, ceapă caramelizată,
castravete acru, sos barbeque, cartofi french
aromatizați și sos sweet & chilli |Sesame bun,
grilled beef steak, bacon, tomatoes, green salad,
caramelized onion, pickled cucumber, barbeque
sauce, flavored french fries, sweet & chilli sauce

bluecheese burger

390g

28

Chiflă cu susan, antricot de vită la grătar,
brânză gorgonzola, rucola, ceapă caramelizată,
sos barbeque, cartofi french aromatizați și sos
sweet & chilli | Sesame bun, grilled beef steak,
gorgonzola cheese, rucola, caramelized onion,
barbecue sauce, flavored french fries, sweet &
chilli sauce

pulled burger

410g

29

Chiflă cu susan, coastă de porc la cuptor, sos
barbeque, cartofi french aromatizați și sos
sweet&chilli | Sesame bun, roasted pork rib,
barbecue sauce, flavored french fries, sweet
& chilli sauce

veggie burger

370g

27

Chiflă cu susan, chiftea vegetală, roșie, salată
verde, rondele de ceapă roșie, sos barbeque,
cartofi french aromatizați și sos sweet & chilli |
Sesame bun, vegetable burger, tomatoes, green
salad, red onion rings, barbeque sauce,
flavored french fries, sweet & chilli sauce
Prețurile sunt exprimate în lei . Chifle și cartofi french din produse congelate. Produsele scrise
înclinat conțin alergeni: lapte, ou, gluten | Prices are expressed in lei. Buns and french fries
from frozen products. The products written with cursiv font contain allergens: milk, egg, gluten.

papanași

220g

15

Brânză dulce de vaci, pastă de vanilie, ou,
zahăr, coajă de lămâie, făină de grâu,
smântână, dulceață de fructe de padure |
Sweet cow cheese, vanilla paste, egg, sugar,
lemon peel, wheat flour, cream, berry jam

bulgări de papanași
cu sosuri speciale

260g

17

Bulgări de papanași, sos de ciocolata și sos
englezesc de vanilie|Traditional romanian
donuts "papanași" with chocolate sauce and
english vanilla sauce

banana split

290g

18

Îngheţată de vanilie, ciocolată şi fructe de
pădure, banană, cream, topping de
ciocolată | Vanilla, chocolate and berries ice
cream, bananas, cream, chocolate topping

cannoli

150g

12

Foietaj dulce cu cremă de lapte și vanilie|
Sweet pastry with milk cream and vanilla

profiterol

200g

14

Bile din aluat dulce umplute cu cremă de
lapte și vanile, sos de ciocolată | Sweet
dough donut balls filled with milk cream
and vanilla, chocolate sauce

ice cake

300g

18

Pandișpan cu ciocolată, înghețată de vanilie,
fulgi de migdale, topping de ciocolată|
Chocolate sponge cake, vanilla ice cream,
almond flakes, chocolate topping
Prețurile sunt exprimate în lei. Produsele scrise înclinat conțin alergeni:
lapte, ou, fructe cu coajă, gluten | Prices are expressed în lei. The
products written with cursiv font contain allergens: milk, egg, nuts, gluten.

CLĂTITE KRIPTON
Aluat din lapte, făină şi unt rulat cu cremă de ciocolată cu
alune, fructe de sezon, îngheţată de ciocolată şi vanilie, fulgi
de cocos |Dough with milk flour and butter, chocolate cream
with hazelnuts, seasonal fruits, chocolate and vanilla ice
cream, coconut flakes (400g)

clătite cu nutella sau dulceață

220g
Aluat din lapte, făină şi unt rulat cu cremă de ciocolată cu alune
Nutella, sau dulceață de fructe | Dough with milk flour and
butter, chocolate cream with hazelnuts Nutella, or fruit jam

clătite cu miere și nuci

220g

Aluat din lapte, făină şi unt rulat cu miere și nuci |
Dough with milk flour and butter, honey and walnuts

clătite cu banană şi nutella

300g
Aluat din lapte, făină şi unt rulat cu cremă de ciocolată cu
alune, banane | Dough with milk flour and butter,
chocolate cream with hazelnuts, bananans

cupă curcubeu

300g

Îngheţată de fructe de pădure şi vanilie, fructe proaspete,
topping de fructe, cream | Vanilla and berries ice cream,
fresh fruits, fruits topping, cream

cupă cookies

280g
Îngheţată de ciocolată şi vanilie, biscuit cookies, topping
de caramel| Chocolate and vanilla ice cream, biscuit
cookies, caramel topping

îngheţată

150g

La alegere 2 cupe de îngheţată de vanilie, ciocolată, sau fructe de
pădure, cream, topping de ciocolată, sau fructe | Choice of 2 cups of
vanilla, chocolate, or berries ice cream, cream, chocolate or fruit topping

19

15

15
17
cupă curcubeu

18

18

12

Prețurile sunt exprimate în lei. Produsele scrise înclinat conțin alergeni:
lapte, ou, fructe cu coajă, gluten | Prices are expressed in lei. The products
written with cursiv font contain allergens: milk, egg, nuts, gluten.

cupă cookies

almondberry

340ml

16

Prosecco, disaronno amaretto,
sirop de capșuni, gheață |
Prosecco, disaronno amaretto,
strawberry syrup, ice

Gin & Tonic

18

340ml
Gin, sirop natural din
scoarța arborelui de chinină,
apă minerală, gheață |
Gin, natural syrup from
quinine tree bark, mineral
water, ice

melon fizz

340ml

16

Prosecco, lichior de pepene, suc
proaspat de lime, gheață |
Prosecco, melon liqueur, fresh
lime juice, ice

peach cooler

17

340ml
Gin, mentă proaspătă, lime,
lichior de piersici, gheață |
Gin, fresh mint, lime, peach
tree, Ice

passion aperol

200ml

15

Aperol, piure de fructul pasiunii,
suc proaspăt de lime, gheață |
Aperol, passion fruit purée,
fresh lime juice, ice

sex on the
beach

460ml

17

Vodkă, peachtree, suc de
portocale, sirop grenadine, gheață
| Vodka, peachtree, orange juice,
grenadine syrup, ice

Prețurile sunt exprimate în lei.
Prices are expressed in lei.

BEER

ARTISANAL
DRAUGHT
UNPASTEURIZED
SPECIALITIES

draught beer
peroni nastro azzuro
ursus premium
berea casei nepasteurizată
pilsner urquell

400ml
400ml
400ml
400ml

10
8
8
11

unpasteurized lager beer
azuga
asahi super dry
ursus retro nepasteurizată

500ml
330ml
500ml

14
12
9

lager beer
peroni nastro azzuro
grolsch
pilsner urquell
efes draft
efes pilsener
ursus premium
beer specialities
ursus black - bere neagră
ursus cooler 1.9% alc.
grolsch weizen - nefiltrată

330ml
500ml
330ml
500ml
500ml
330ml

500ml
500ml
500ml

10
10
11
12
11
8
10
9
9

alcohol free beer
ursus fără alcool
ursus cooler fără alcool
ursus cooler red orange

500ml

9
9
9

400ml

11

500ml
500ml

cider
kingswood
Prețurile sunt exprimate în lei. | Prices are expressed in lei.

red wine

150ml

750ml

55

regno recaș

(Crama Recaș Ti mi ș)

freamăt

(Domeniul Catleya, Corcova - MH)

corcova

(Crama Corcova MH)

individo

(Chateau Vartel y - MD)

domenii

(Casa de vinuri Cotnari - Iași)

68

caloian

(Crama Opri șor MH)

62

corcova reserve

(Crama Corcova MH)

la cetate

(Crama Opri șor MH)

79

drăgaică roșie

(Crama Opri șor MH)

109

selene

(Crama Recaș Ti mi ș)

cuvee uberland

(Crama Recaș Ti mi ș)

Sec|Dry - Negru de Drăgășani

Sec|Dry - cupaj merlot/cabernet sauvignon

13

65
68

Sec|Dry - cupaj cabernet sauvignon/merlot

72

Sec|Dry - cupaj rară neagră/malbec/syrah

Sec|Dry - fetească neagră

Sec|Dry - cabernet sauvignon. Sec|Dry - fetească neagra

109

Sec|Dry - cuvee Boheme - syrah/merlot. Sec|Dry - Pinot Noire

Sec|Dry - merlot

Sec|Dry - cupaj cabernet sauvignon/merlot/pinot noire/shiraz

119

Sec|Dry - nefiltrat - cabernet sauvignon/merlot

159

Sec|Dry - nefiltrat - cabernet sauvignon/merlot

rosé wine
regno recaș

(Crama Recaș Ti mi ș)

freamăt

(Domeniul Catleya, Corcova - MH)

individo

(Chateau Vartel y - MD)

corcova

(Crama Corcova MH)

55

Sec|Dry - roze

Sec|Dry - cupaj fetească neagră/merlot/cabernet sauvignon

Sec|Dry - cupaj cabernet sauvignon/merlot

Sec|Dry - rosé

Prețurile sunt exprimate în lei. | Prices are expressed in lei.

13

65
72
68

150ml

750ml

caloian

(Crama Opri șor MH)

62

colocviu la paris

(Casa de vinuri Cotnari - Iași)

72

sole reserve

(Crama Recaș Ti mi ș)

Sec|Dry - rosé

Sec|Dry - busuioacă de Bohotin

Sec|Dry - merlot rosé

79

white wine
55

regno recaș

(Crama Recaș Ti mi ș)

freamăt

(Domeniul Catleya, Corcova - MH)

caloian

(Crama Opri șor MH)

62

corcova

(Crama Corcova MH)

68

individo

(Chateau Vartel y - MD)

72

Sec|Dry - sauvignon blanc

Sec|Dry - cupaj fetească regală/fetească albă

13

Sec|Dry - sauvignon blanc

Sec|Dry - chardonnay

Sec|Dry - cupaj traminer/sauvignon blanc

65

colocviu la moscova (Casa de vinuri Cotnari - Iași)

72

sole reserve

(Crama Recaș Ti mi ș)

79

la cetate

(Crama Opri șor MH)

79

rusalcă albă

(Crama Opri șor MH)

Sec|Dry - grasă de Cotnari

Sec|Dry - chardonnay

Demisec|Medium Dry - tămâioasă românească

109

Sec|Dry - cupaj cabernet sauvignon/chardonnay/riesling/pinot gris

sparkling & champagne
c r i c o v a c r i s e c c o (Crama Cri cova - MD)
Spumant alb sec | Sparkling white dry wine

16

80

prosecco valdobbiadene - italy

99

astoria fashion rosé - italy

99

moet & chandon - france

390

Spumant alb sec | Sparkling white dry wine - Prosecco
Spumant rosé sec | Sparkling rosé dry wine

Champagne, alb sec | Champagne white dry

Prețurile sunt exprimate în lei. | Prices are expressed in lei.

