“La noi, calitatea
este atunci când se întoarce clientul,
nu produsul! ”
Program de vară:
Luni - Joi: 10:00 - 22:00
Vineri: 10:00 - 23:00
Sâmbătă: 12:00 - 23:00
Duminică: 12:00 - 22:00

MENIU
Mâncarea noastră este proaspăt gătită. Din aceste motive,
timpul de așteptare poate fi între 10 și 50 de minute, în funcție de cât
de aglomerat este localul. Vă rugăm întrebați ospătarul.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
We are proud that all our food is freshly cooked.
For these reasons, the waiting time may be between 10 and 50 minutes,
depending on how busy the place is. Please ask your waiter.
Thank you for understanding!

Înainte de a comanda, vă rugăm consultați următoarea listă de

SUBSTANȚE CARE CAUZEAZĂ ALERGII SAU INTOLERANȚE
1. Cereale care conțin gluten,
și anume: grâu, secară, orz, ovăz,
grâu spelt, grâu dur sau hibrizi
ai acestora și produse derivate.
2. Crustacee și produse derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Pește și produse derivate.
5. Arahide și produse derivate.
6. Soia și produse derivate.
7. L
 apte și produse derivate
(inclusiv lactoză)
8. F
 ructe cu coajă lemnoasă adică:
migdale, alune de pădure, nuci, nuci
Caju, nuci Pecan, nuci de Brazilia,
fistic, nuci de macadamia și nuci
de Queensland, precum și produse
derivate.

9. Țelină și produse derivate.
10. Muștar și produse derivate.
11. S
 emințe de susan și produse
derivate.
12. D
 ioxidul de sulf și sulfiți în
concentrații mai mari de 10 mg/kg
sau 10 mg/litru.
13. Lupin și produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.

ATENȚIE!
ÎN MENIUL NOSTRU SE REGĂSESC DIFERITE INGREDIENTE PROVENITE
DIN PRODUSE DECONGELATE, CUM AR FI : CARNE SAU PRODUSE DE
ORIGINE ANIMALĂ, LEGUME,PRODUSE DE PANIFICAȚIE SAU PÂINE.
ÎN MENIUL NOSTRU, ALERGENII SUNT TRECUȚI 
LA FIECARE PRODUS CU CULOAREA ROȘIE

FAST FOOD
BURGER / GRILL-BURGER
GYROS / PIADINA

timp de așteptare: 10 – 20 de minute

Alege chifla!

Chiflă clasică
(pufoasă)

Chifla casei
din aluat de pizza

FAST
FOOD

BURGER (în chiflă clasică sau chifla casei)
Burger cu șnițel din piept de pui / Burger with Chicken Breast Schnitzel

Preț – 20,00 lei (400 gr.)

chiflă, șnițel din piept de pui (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți
murați, sos la alegere / chicken breast schnitzel (100 gr.), fried potatoes, cabbage
salad, pickles, sauce of choice

Burger cu ficăței de pui / Burger with Chicken Liver

Preț – 18,00 lei (400 gr.)

chiflă, sote ficăței de pui (100 gr.), cartofi prăjiți,salată de varză, castraveți murați,
sos la alegere / chicken liver saute (100 gr.), fried potatoes, mixed cabbage, salad,
pickles, sauce of choice

Burger cu grătar din piept de pui / Burger with Grilled Chicken Breast

Preț – 20,00 lei (400 gr.)

chiflă, piept de pui la grătar (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți
murați, sos la alegere / grilled chicken breast (100 gr.), fried potatoes, cabbage
salad, pickles, sauce of choice

Burger cu grătar din ceafă de porc / Burger with Grilled Pork’s Nape

Preț – 20,00 lei (400 gr.)

chiflă, ceafă de porc la grătar (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți
murați, sos la alegere / grilled pork’s nape (100 gr.), fried potatoes, cabbage salad,
pickles, sauce of choice

Cheese Burger cu carne de vită Black Angus /
Burger with Beefsteak Black Angus Preț – 23,00 lei (500 gr.)
chiflă, carne de vită Black Angus (200 gr.), brânză cheedar (20 gr.), cartofi prăjiți,
salată de varză, castraveți murați, sos la alegere / beefsteak Black Angus (200 gr.),
cheedar cheese (20 gr.), fried potatoes, cabbage salad, pickles, sauce of choice

FAST
FOOD

GRILL-BURGER (în chiflă clasică sau chifla casei la toast)
Grill-burger cu șnițel din piept de pui /
Grilled-Burger with Chicken Breast Schnitzel Preț – 20,00 lei (400 gr.)

chiflă, șnițel din piept de pui (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți
murați, sos la alegere / chicken breast schnitzel (100 gr.), fried potatoes, cabbage
salad, pickles, sauce of choice

Grill-burger cu ficăței de pui / Grilled-Burger with Chicken Liver

Preț – 18,00 lei (400 gr.)

chiflă, sote ficăței de pui (100 gr.), cartofi prăjiți,salată de varză, castraveți murați,
sos la alegere / chicken liver saute (100 gr.), fried potatoes, mixed cabbage, salad,
pickles, sauce of choice

Grill-burger cu grătar din piept de pui /
Grilled-Burger with Grilled Chicken Breast Preț – 20,00 lei (400 gr.)

chiflă, piept de pui la grătar (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți
murați, sos la alegere / grilled chicken breast (100 gr.), fried potatoes, cabbage
salad, pickles, sauce of choice

Grill-burger cu grătar din ceafă de porc /
Grilled-Burger with Grilled Pork’s Nape Preț – 20,00 lei (400 gr.)

chiflă, ceafă de porc la grătar (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți
murați, sos la alegere / grilled pork’s nape (100 gr.), fried potatoes, cabbage salad,
pickles, sauce of choice

Grill-burger cu carne de vită Black Angus /
Burger with Grilled Beefsteak Black Angus Preț – 23,00 lei (500 gr.)

chiflă, carne de vită la grătar Black Angus (200 gr.), brânză cheedar (20 gr.), cartofi
prăjiți, salată de varză, castraveți murați, sos la alegere / grilled beefsteak Black
Angus (200 gr.), cheedar cheese (20 gr.), fried potatoes, cabbage salad, pickles,
sauce of choice

FAST
FOOD

GYROS (shaworma - în lipie)
Gyros de vită / Beef Gyros in Flatbread Preț - 23,00 lei (500 gr.)

lipie, gyros din carne de vită (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți murați,
sos la alegere / beef meat gyros (100 gr.), fried potatoes, mixed cabbage salad,
pickles, sauce of choice

Gyros de pui / Chicken Gyros in Flatbread Preț - 21,00 lei (500 gr.)

lipie, gyros din piept de pui (100 gr.), cartofi prăjiți, salată de varză, castraveți murați,
sos la alegere / flatbread, chicken breast gyros (100 gr.), fried potatoes, mixed
cabbage salad, pickles, sauce of choice

SOSURI / SAUCES BURGER / GYROS
la alegere / of choice (inclus în preț / included in price ):

- Sos grecesc (cu usturoi) / Greek Sauce (with garlic)
- Sos chilli (picant) / Chilli Sauce (spicy)
- Ketchup (dulce / picant) / Ketchup (sweet / spicy)
- Sos combinat (grecesc + chilli) / Mixed Sauce (greek + chilli)
- Muștar / Mustard
-S
 os de roșii ( roșii decojite pasate, usturoi, oregano) / Tomato Sauce
(mashed peeled tomatoes, garlic, oregano)

FAST
FOOD

PIADINA (sandwich - în chifla casei)
Piadina cu TON / Piadina with TUNA Preț - 20,00 lei (400 gr.)
chiflă din aluat de pizza (130 gr.), ton (80 gr.), salată verde, roșii, ceapă roșie, brânză
cheedar (60 gr.), sos la alegere / flatbread, tuna (80 gr.), green salad, tomato, red
onion, cheedar cheese (60 gr.), sauce of choice

Piadina cu Bacon și Cheedar / Piadina with Bacon and Cheedar

Preț - 20,00 lei (400 gr.)

chiflă din aluat de pizza (130 gr.), bacon la grill (80 gr.), salată verde, roșii, castraveți
murați, brânză cheedar (60 gr.), sos la alegere / flatbread, grill bacon (80 gr.), green
salad, tomato, pickles, cheedar chesse (60 gr.), sauce of choice

Piadina cu Mușchi File și Cheedar / Piadina with Fillet and Cheedar

Preț - 20,00 lei (400 gr.)

chiflă din aluat de pizza (130 gr.), mușchi file (80 gr.), salată verde, roșii, castraveți
murați, brânză cheedar (60 gr.), sos la alegere / flatbread, fillet (80 gr.), green salad,
tomato, pickles, cheedar chesse (60 gr.), sauce of choice

Specialitatea casei
la farfurie

THE SPECIALTY OF THE HOUSE ON THE PLATE
Eggs burger cu vită Black Angus la farfurie / 
EGGS BURGER with Black AngusBeef served on a plate

Preț – 37,00 lei (750 gr.)

chifla casei, carne de vită Black Angus (200 gr.), brânză cedar (40 gr,) ou 1 buc.,
cartofi dippers, roșii,salată verde, castraveți murați, sos la alegere / b
 un, Black
Angus beef (200 gr.), cedar cheese (40 gr.), one egg, dippers fries, green salad,
pickles, sauce of your choice

MIC DEJUN / BREAKFAST
timp de așteptare: 10 – 20 de minute
- se servește până la ora 11:30 -

PLATOU MIC DEJUN / BREAKFAST PLATTER
Ouă ochi (2 ouă) cu bacon la grătar și cașcaval pane (100 gr. / 225 gr. ) /
Grilled eggs (2 eggs) with grilled bacon and fried cheese (100 gr. / 225 gr.)

Preț - 24,00 lei

Chiflă clasică / Bun Preț – 2,00 lei (100 gr.)
Chifla casei / Homemade Bun Preț – 3,00 lei (120 gr.)

FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE
timp de așteptare: 20 – 40 de minute

Fel
principal

PUI / CHICKEN
Șnițel din piept de pui (în făină și ou sau în ou și pesmet )
Classic chicken breast schnitzel / Chicken breast Schnitzel in
breadcrumbs Preț – 23,00 lei (200 gr.)
Aripioare picante de pui (5 buc. - 500 gr.) / Preț – 20,00 lei
Spicy chicken wings (5 pcs. - 500 gr.)
Piept de pui la grătar / Grilled Chicken Breast Preț – 22,00 lei (200 gr.)
Gyros de pui / Chicken Gyros Preț – 20,00 lei (200 gr.)
Bastonașe din piept de pui în crispy Preț – 23,00 lei (200 gr.)
Crispy chicken breast sticks
Piept de pui cu bacon la grătar și sos blue cheese /
Grilled chicken breast with bacon and blue cheese sauce

Preț – 32,00 lei (300 gr.)

piept de pui la grill (200 gr.); bacon la grill (100 gr.); sos blue cheese (100 gr.) /
grilled chicken breast (200 gr.); grilled bacon (100 gr.); blue cheese sauce (100 gr.)

Piept de pui pizzaiolo al forno cu sos de roșii /
Pizzaiolo – All forno Chicken Breast with tomato sauce

Preț – 30,00 lei (250 gr.)

șnițel din piept de pui (200 gr.) gratinat la cuptor cu sos de roșii și mozzarella /
breaded chicken
breast (200 gr.) grilled baked with tomato sauce and mozzarella

Portofel din piept de pui umplut cu blue cheese /
Chicken breast filled with blue cheese Preț - 31,00 lei (250 gr.)

șnițel piept pui (200 gr.), blue cheese (50 gr.) / breaded chicken breast (200 gr.), blue
cheese (50 gr.)

Fel
principal

Ceafă de porc cu cartofi gratinați /
Pork nape with potatoes gratinated

Piept de pui pizzaiolo cu legume la grătar /
Chicken Breast Pizzaiolo with grilled vegetables

Cotlet de porc cu bacon la grătar și sos
blue cheese /
Grilled pork chop with bacon and blue
cheese sauce
Păstrăv cu orez cu pătrunjel /
Trout with rise with parsley

Ciolan de porc / Pork knuckle with rind

Somon file cu legume la grătar /
Salmon fille with grilled vegetables

Fel
principal
PORC / PORK
Ceafă de porc / Pork nape Preț – 23,00 lei (200 gr.)
Șnitzel din cotlet de porc / Pork chop Schnitzel Preț – 23,00 lei (200 gr.)
Cotlet de porc cu bacon la grătar și sos blue cheese /
Grilled pork chop with bacon and blue cheese sauce

Preț – 32,00 lei (300 gr.)

cotlet porc la grill (200 gr.); bacon la grill (100 gr.); sos blue cheese (100 gr.) / grilled
pork chop (200 gr.); grilled bacon (100 gr.); blue cheese sauce (100 gr.)

Coaste marinate de porc / Marinated pork ribs

Preț – 49,00 lei (600 - 700 gr.)

Ciolan de porc / Pork knuckle with rind

Preț – 34,00 lei (600 gr.)

PREPARATE LA GRĂTAR / GRILLED DISHES

VITĂ / BEEF

Antricot de vită maturat / Ripe beef antricot Preț – 65,00 lei
(gramaj - 250 gr. - 300 gr.)

Gyros de Vită / Beef Gyros Preț – 25,00 lei (200 gr.)

PREPARATE LA GRĂTAR / GRILLED DISHES

PEȘTE / FISH

Somon file / Salmon fillets Preț – 48,00 lei (200 gr.)
Dorada / Dorada Preț – 35,00 lei (300 - 400 gr.)
Biban de mare / Sea Bass Preț – 35,00 lei (300 - 350 gr.)

Fel
principal
SOSURI FEL PRINCIPAL / MAIN COURSE SAUCES – 150 gr.
Sos grecesc (cu usturoi) / Greek Sauce (with garlic) Preț - 5,00 lei
Sos chilli (picant) / Chilli Sauce (spicy) Preț - 5,00 lei
Ketchup (dulce / picant ) / Ketchup (sweet / spicy) Preț - 3,00 lei
Sos combinat (grecesc + chilli) / Mixed Sauce (greek + chilli) Preț - 5,00 lei
Sos blue cheese / Blue Cheese Sauce Preț - 8,00 lei
Sos de roșii cu peperoncino / Tomato Sauce with peperoncino Preț - 4,00 lei
Sos de roșii (roșii decojite pasate, usturoi, oregano) /
Tomato Sauce (mashed peeled tomatoes, garlic, oregano) Preț - 4,00 lei
Muștar / Mustard Preț - 1,00 lei
Mujdei cu apă / smântână / Garlic sauce with water / cream Preț - 3,00 lei

GARNITURI
Cartofi prăjiți / Fried potatoes Preț – 7,00 lei (200 gr.)
Cartofi dippers / Dippers fries Preț – 9,00 lei (200 gr.)
Cartofi la cuptor cu rozmarin / Potatoes al forno with rosemary

Preț – 9,00 lei (200 gr.)

Orez tras în unt cu pătrunjel / Rice with butter and parsley

Preț – 9,00 lei (250 gr.)

Orez tras în unt cu pătrunjel și parmezan /
Rice with butter, parsley and parmezan Preț – 12,00 lei (250 gr.)
Orez tras în unt cu ciuperci / Rice with butter and champignons
Preț – 10,00 lei (250 gr.)
Legume la grătar (dovlecel, vinete, ardei) /
Grilled vegetables (zucchini, eggplant, peppers) Preț – 12,00 lei (250 gr.)
Iahnie de fasole / Baked beans Preț – 8,00 lei (300 gr.)

PÂINE / BREAD
Chiflă clasică / Bun Preț – 2,00 lei (100 gr.)
Chifla casei / Homemade Bun Preț – 3,00 lei (120 gr.)
Lipie simplă cu oregano / Simple oregano pita bread Preț – 6,00 lei (200 gr.)
Lipie cu mozzarella / Pita bread with mozzarella Preț – 8,00 lei (250 gr.)
Lipie cu parmezan / Pita bread with Parmesan Preț – 8,00 lei (220 gr.)
Lipie cu blue cheese / Pita bread with blue cheese Preț – 10,00 lei (250 gr.)

Fel
principal
SALATE / SALAD
Salata mixtă de varză / Mixed salad of cabbage Preț – 5,00 lei (150 gr.)
Salată de castraveți murați / Pickled cucumber salad Preț – 5,00 lei (200 gr.)
Salată verde / Green Salad Preț – 7,00 lei (100 gr.)
Salată de roșii cu brânză / Tomato salad with cheese Preț – 8,00 lei (200 gr.)
Salată de roșii cu castraveți și brânză /
Tomato & cucumber salad with cheese Preț – 9,00 lei (200 gr.)
Salată mixtă de crudități / Mixed raw vegetable salad Preț – 10,00 lei (200 gr.)
Salată mixtă (roșii cu salată verde) /
Mixed salad (tomato with lettuce) Preț – 8,00 lei (200 gr.)
Salată castraveți / Cucumber salad Preț – 5,00 lei (200 gr.)
Salată de ceapă roșie / Red onion salad Preț – 4,00 lei (200 gr.)

Salată de roșii cu brânză /
Tomato salad with cheese

Gyros pui cu cartofi prăjiți și sos grecesc /
Chicken Gyros with fried potatoes
and Greek Sauce

Lipie cu parmezan /
Pita bread with Parmesan

Salată de varză /
Mixed salad of cabbage

Salate aperitiv / Appetaizer salad
timp de așteptare: 20 – 30 de minute

Salate
Aperitiv

SALATE APERITIV / APPETIZER SALAD
Salată bulgărească / Bulgarian Salad Preț – 28,00 lei (450 gr.)

șuncă, roșii, castraveți, salată verde mixtă, telemea / ham, tomatoes, cucumbers,
lettuce, cheese

Salată grecească / Greek Salad Preț – 28,00 lei (450 gr.)

roșii, castraveți, salată verde mixtă, ou, telemea, măsline / tomatoes, cucumbers,
mixed lettuce, eggs, cheese, olives

Salată cu piept de pui / Chicken Breast Salad Preț – 30,00 lei (450 gr.)
piept de pui la grătar (100 gr.), roșii, ardei, salată verde,măsline, mozzarella /
grilled chicken breast (100 gr.), tomatoes, peppers, lettuce, olives, mozzarella

Salată cu ton și porumb / Tuna Salad with corn - Preț – 30,00 lei (450 gr.)
ton conservă, roșii, salată verde, ceapă, măsline, porumb /
canned tuna, tomato, lettuce, onion, olives, corn

* dressing de iaurt cu usturoi inclus în preț / Yogurt dressing with garlic included in price
* crotoane – la cerere (opțional)

PASTE / PASTA
timp de așteptare: 20 – 30 de minute

PASTE

PASTE
Penne Carbonara / Penne Carbonara - Preț – 27,00 lei (350 gr.)

paste, bacon, smântâna lichida, ou, parmezan / pasta, bacon, liquid cream, egg,
parmesan

Penne cu sos de roșii, șuncă, parmezan și busuioc /
Penne with tomato sauce, ham, parmesan and basil

Preț – 27,00 lei (350 gr.)

paste, șuncă, sos de roșii, busuioc, parmezan / pasta, tomato sauce, ham, basil,
parmesan

Penne cu sos blue cheese, bacon și parmezan /
Penne with blue cheese sauce, bacon and parmesan

Preț – 29,00 lei (350 gr.)

paste, blue cheese, bacon, smântână lichidă, parmezan / pasta, blue cheese,
bacon, liquid cream, parmesan

PASTE AL FORNO (Gratinate la cuptor)
Penne cu sos blue cheese și bacon /
Penne with blue cheese sauce, bacon and mozzarella

Preț – 29,00 lei (350 gr.)

paste, blue cheese, bacon, smântână lichidă, mozzarella / pasta, blue cheese,
bacon, liquid cream, mozzarella

Penne Carbonara / Penne Carbonara Preț – 27,00 lei (350 gr.)

paste, bacon, smântâna lichida, ou, mozzarella / pasta, bacon, liquid cream, egg,
mozzarella

Penne cu sos de roșii, șuncă și mozzarella /
Penne with tomato sauce, ham and mozzarella Preț – 27,00 lei (350 gr.)
paste, șuncă, sos de roșii, mozzarella / pasta, tomato sauce, ham, mozzarella

Pizza

(diam. 32 cm )

timp de așteptare: 20 – 30 de minute

PIZZA
PIZZA
Prosciutto e funghi - Preț – 30,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă de Praga, ciuperci proaspete / dough, tomato
sauce, mozzarella, Praga ham, fresh mushrooms

Salami e funghi - Preț – 32,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, salam Chorizo, ciuperci proaspete / dough, tomato
sauce, mozzarella, Chorizo salami, fresh mushrooms

Tonno e cipolla - Preț – 31,00 lei (600 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă / dough, tomato sauce, mozzarella, tuna,
onion

Capriciosa - Preț – 32,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, bacon, ciuperci proaspete / dough, tomato sauce,
mozzarella, bacon, fresh mushrooms

Amatriciana - Preț – 31,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, muschi file, ciuperci proaspete / dough, tomato
sauce, mozzarella, fillet, fresh mushrooms

Diavollo - Preț – 32,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, cârnaț picant, ceapă, ardei iute / dough, tomato
sauce, mozzarella, spicy sausage, onion, chill

Della Cassa - Preț – 33,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, salam Chorizo, cârnaț picant, ciuperci proaspete /
dough, tomato sauce, mozzarella, Chorizo salami, spicy sausage, fresh mushrooms

Rustica - Preț – 31,00 lei (580 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, mușchi file, ou, ciuperci proaspete /
dough, tomato sauce, mozzarella, ham, loin, egg, fresh mushrooms

Canibale - Preț – 35,00 lei (600 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, salam Chorizo, mușchi file, ciuperci
proaspete / dough, tomato sauce, mozzarella, Praga ham, bacon, Chorizo salami,
fillet, fresh mushroom

Quattro Stagioni - Preț – 33,00 lei (600 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, mușchi file, bacon, salam Choarizo, ciuperci
proaspete / dough, tomato sauce, mozzarella, fillet, bacon, Chorizo salami, fresh
mushrooms

PIZZA

PIZZA
Chicken - Preț – 32,00 lei (580 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, gyros din piept de pui, ciuperci proaspete / dough,
tomato sauce, mozzarella, chicken breast gyros, fresh mushrooms

Quattro Formaggi - Preț – 36,00 lei (600 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, blue cheese, cașcaval emmentaler, parmezan /
dough, tomato sauce, mozzarella, blue cheese, Emmental cheese, parmesan

Supreme - Preț – 32,00 lei (580 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, mușchi file, salam Chorizo, ciuperci proaspete
/ dough, tomato sauce, mozzarella, ham, loin, Chorizo salami, fresh mushrooms

Calzzone - Preț – 32,00 lei (580 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, ou, ciuperci proaspete/ dough,
tomato sauce, mozzarella, ham, bacon, egg, fresh, mushrooms

Pepperoni - Preț – 30,00 lei (580 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă , ceapă, ardei iute / dough, tomato sauce,
mozzarella, ham, onions, chillies

De post / Fasting - Preț – 27,00 lei (540 gr.)

aluat, sos de roșii, cașcaval vegetal, legume mixte, ciuperci proaspete / dough,
tomato sauce, vegetable cheese, mixed vegetables, fresh mushrooms

Vegetariană / Vegan Pizza - Preț – 28,00 lei (540 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, legume mixte, fasole roșie, ciuperci proaspete /
dough, tomato sauce, mozzarella, mixed vegetables, red beans, fresh mushrooms

Hawaiana - Preț – 30,00 lei (560 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă , ananas / dough, tomato sauce, mozzarella,
ham, pineapple

Margherita - Preț – 28,00 lei (460 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella / dough, tomato sauce, mozzarella

Țărănească - Preț – 33,00 lei (580 gr.)

aluat, sos de roșii, mozzarella, bacon cuburi, ou, pătrunjel verde / dough, tomato
sauce, mozzarella, diced bacon, egg, parsley

PIZZA
SOSURI PIZZA / PIZZA SAUCES -150 gr
Sos grecesc ( cu usturoi ) / Greek Sauce (with garlic) – 5,00 lei
Sos chilli (picant) / Chilli Sauce (spicy) – 5,00 lei
Ketchup (dulce/picant) / Ketchup (sweet/spicy) – 3,00 lei
Peperoncino (ulei de măsline, ardei iute) / (olive oil, hot pepper) – 5,00 lei
Sos de roșii cu peperoncino / Tomato Sauce with peperoncino – 4,00 lei
Sos de roșii (roșii decojite pasate, usturoi, oregano) /
Tomato Sauce (mashed peeled tomatoes, garlic, oregano) - 4,00 lei
Sos combinat (chilli + grecesc) / Mixed Sauce (chilli+greek) - 5,00 lei

Calzzone

Amatriciana

Tonno e cipolla

Rustica

PIZZA
SUPLIMENTE / EXTRAS
Mozzarella (50 gr.) - 5,00 lei
Cașcaval vegetal / Vegetable Cheese (50 gr.) - 5,00 lei
Șuncă / Ham (50 gr.) - 5,00 lei
Bacon (50 gr.) - 5,00 lei
Mușchi file / Fillet (50 gr.) - 5,00 lei
Salam / Salami (50 gr.) - 5,00 lei
Telemea / Cheese (20 gr.) - 4,00 lei
Cârnaț crud-uscat / Raw-dried Sausages (50 gr.) - 5,00 lei
Gyros (50 gr.) - 6,00 lei
Ou / Egg (50 gr.) - 3,00 lei
Ciuperci proaspete (50 gr.) / Fresh Mushrooms (50 gr.) - 3,00 lei
Legume mixte / Mixed Vegetables (50 gr.) - 2,00 lei
Porumb / Corn (50 gr.) - 2,00 lei
Ananas / Pineapples (50 gr.) - 2,00 lei
Măsline / Olives ( 50 gr.) - 3,00 lei
Ardei proaspăt / Fresh Pepper (50 gr.) - 3,00 lei
Ardei iute / Hot Pepper (50 gr.) - 2,00 lei
Parmezan / Parmesan (20 gr.) - 8,00 lei
Blue Cheese (30 gr.) - 10,00 lei

DESERT
Papanași cu dulceață și smântână /
Dumplings with jam and cream
Preț - 1 buc. (150 gr.) - 16,00 lei
Cocktail de fructe cu înghețată și frișcă
/ Fruit cocktail with ice cream and
whipped cream
Preț - (200 gr.) - 13,00 lei

)

BAUTURI

)

BAUTURI

CAFEA & CEAI
Espresso – 8 gr. / 30 ml. - 7,00 lei
Espresso decofeinizată – 8 gr. / 30 ml. - 7,00 lei
Ristretto – 8 gr. / 20 ml. - 7,00 lei
Espresso lung – 8 gr. / 60 ml. - 7,00 lei
Espresso cu frișcă – 8 gr. / 80 ml. - 9,00 lei
Cappucino – 8 gr. / 80 ml. - 9,00 lei
Ceai – 200 ml. - 6,00 lei
Miere – 20 gr. - 1,00 lei

RĂCORITOARE / REFRESHMENTS
Apă minerală / plată Bucovina - 500 ml. - 6,00 lei
Apă minerală / plată Bucovina - 750 ml. - 11,00 lei
Apă tonică Evervess - 250 ml. - 7,00 lei
Limonadă Prigat / Prigat Lemonade - 500 ml. - 10,00 lei
PEPSI doză - 330 ml. - 7,00 lei
(Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist Lemon, Mirinda, Mountain Dew, 7Up)
LIPTON Ice Tea – 250 ml. – 7,00 lei
(piersici, lămâie, ceai verde / peaches, lemon, green tea )
PRIGAT Nectar – 250 ml. – 8,00 lei
(pere, piersică, portocale, căpșuni și banane, kiwi /
pears, peaches, oranges, strawberries and bananas, kiwi)
Băutură energizantă Rockstar - 250 ml. - 7,00 lei

)

BAUTURI

BĂUTURI ALCOOLICE / ALCOHOLIC BEVERAGES

BERE / BEER

Stella Artois – 5,0% - 330 ml. - 10,00 lei
Stell Artois (fără alcool) – 0% - 330 ml. - 9,00 lei
Stella Artois draft – 5,0% - 400 ml. - 12,00 lei
Leffe blondă – 6,6% - 330 ml. - 13,00 lei
Leffe brună – 6,5% - 330 ml. - 13,00 lei
Beck’s – 5% - 330 ml. - 8,00 lei
Staropramen – 5,0% - 330 ml. - 8,00 lei
Corona – 4,5% - 335 ml. - 13,00 lei
Praha - 4.7% - 330 ml. - 8,00 lei
Fresh (fără alcool) - Raspberry & Blueberry - 330 ml. - 8,00 lei
Fresh (fără alcool) - Apple & Pear - 330 ml. - 8,00 lei

SPIRTOASE / SPIRITS
Whisky Jack Daniel's – 40% - 50 ml. - 14,00 lei
Whisky Jameson Irish – 40% - 50 ml. - 14,00 lei
Vinars Jidvei – 42% - 50 ml. - 11,00 lei
Vodka Finlandia – 40% - 50 ml. - 10,00 lei
Vodka Absolut – 40% - 50 ml. - 10,00 lei
Lichior Limoncello – 15,5% - 50 ml. - 9,00 lei
Lichior Sheridan’s – 15,5% - 50 ml. - 12,00 lei
Vermut Cinzano Alb – 15% - 50 ml. - 7,00 lei
Vermut Cinzano Roșu – 15% - 50 ml. - 7,00 lei
Gin Wembley – 40% - 50 ml. - 8,00 lei
Digestiv Jagermeister – 40% - 50 ml. - 12,00 lei
Rom Havana Club – 40% - 50 ml. - 12,00 lei

)

BAUTURI
VIN RECAȘ/ WINES
ALB / WHITE - sec/dry (750 ml)

REGNO RECAŞ SAUVIGNON BLANC – 750ml, alb, sec - 60,00 lei
REGNO RECAŞ PINOT GRIGIO – 750ml, alb, sec - 60,00 lei
SOLE FETEASCA REGALA BARRIQUE 750ml, alb, sec - 100,00 lei
SOLE SAUVIGNON BLANC 750ml, alb,sec - 100,00 lei
SOLE CHARDONNAY BARRIQUE 750ml, alb, sec - 100,00 lei

VIN RECAȘ/ WINES

ROZE / ROSE - sec/dry (750 ml)

REGNO RECAŞ ROZE – 750ml, roze, demisec - 60,00 lei
SOLE ROZE 750ml, roze, sec - 100,00 lei

VIN RECAȘ/ WINES

ROȘU / RED - sec/dry (750 ml)

REGNO RECAŞ FETEASCA NEAGRA – 750ml, rosu, sec - 60,00 lei
REGNO RECAŞ PINOT NOIR – 750ml, rosu, sec - 60,00 lei
REGNO RECAŞ SYRAH – 750ml, rosu, sec - 60,00 lei
REGNO RECAŞ NEGRU DE DRAGASANI – 750ml, rosu, sec - 60,00 lei

VIN MINIATURI / MINI-WINE – 187 ML.
CASTEL HUNIADE CABERNET SAUVIGNON – 187ml rosu, sec - 10,00 lei
CASTEL HUNIADE SAUVIGNON BLANC – 187ml alb, sec - 10,00 lei
CASTEL HUNIADE ROZE – 187ml roze, demisec - 10,00 lei

