
EXTRA & SOSURI
Legume 4
ardei/ceapă/măsline/ciuperci/roșii cherry
rucola/castraveţi muraţi 30g

Brânză 4
mozzarella/gorgonzola/parmezan/brie/cheddar/feta/emmentaler 30g

Pâine 4
baghetă/chiflă 70g

Carne 4
șuncă/pancetta 30g

Maioneză 4
simplă/cu usturoi/cu boabe de muștar/cu trufe 60g

Ketchup/sos barbecue/ulei picant/sos chimichurri 4
50g

Unt 4
20g

Ouă ochiuri 12
două ouă, chiflă 160g

Ouă scrambled 19
trei ouă, mozzarella, unt, ceapă verde, chiflă 280g

Omletă cu șuncă și legume 24
trei ouă, șuncă, ciuperci, roșii cherry, ceapă albă, ardei gras, chiflă 330g

Ouă africane cu pancetta 27 
două ouă, sos pomodoro, pancetta, fasole roșie, ardei gras colorat,
ceapă albă, usturoi, curry, chiflă 330g

Ouă poșate cu avocado și baby spanac 27 
două ouă, avocado, baby spanac, roșii cherry, dressing (ulei de măsline extravirgin, 
lime, usturoi, miere, ou, oţet de vin, parmezan, busuioc, oregano),
germeni de praz, pita 300g

Bruschete cu salsa de roșii 16
baghetă, roșii, usturoi, busuioc proaspăt, oregano, ulei de măsline extravirgin130g

Bruschete cu gorgonzola și ceapă caramelizată 18
baghetă, gorgonzola, smântână, dulceaţă de ceapă (ceapă roșie, oţet 
balsamic, zahăr)140g

Bruschete cu pastă de măsline 17
baghetă, măsline, unt, usturoi, roșii uscate, rozmarin150g

Humus cu sfeclă roșie 21
pastă de năut, tahini, sfeclă roșie, lipie, ulei de măsline, lămâie, ceapă verde, 
seminţe de dovleac, susan 240g

Burratina cu roșii pe grătar și pesto 25
burrata, roșii, pesto, reducţie de oţet balsamic, busuioc, ulei de măsline extravirgin, 
pită grecească 200g

Sandwich ou prăjit, pancetta și salsa ardei copt 24
chiflă cu susan, ou prăjit, brânză, maioneză cu trufe, pancetta, salsa ardei 
copt, ceapă marinată, ceapă roșie, salată lollo rossa, emmentaler crocant 260g

Sandwich avocado, humus și legume 26 
pita, humus cu sweet chilli și sfeclă roșie, avocado, ardei gras colorat, castraveţi, 
baby spanac, roșii uscate, germeni de praz, ceapă marinată, ulei de susan 270g

Sandwich halloumi, humus și vinete 27
chiflă cu susan, halloumi, vinete, humus cu sfeclă roșie, salsa de ardei copt, 
ketchup, salată lollo rossa, ceapă roșie 300g

Zilnic, între 10:00 și 12:00.
mic dejun

Croissant cu unt 8 
65g

Croissant cu caise 13 
100g

Pain au chocolat 11 
80g

Melc cu cremă de vanilie și stafide 13
120g

SALATE
Pui și avocado 35
piept de pui, avocado, salată lollo rossa, baby spanac, roșii cherry, morcov, 
struguri, ceapă verde, emmentaler crocant, dressing (ulei de măsline extravirgin, 
lime, usturoi, miere, ou, oţet de vin, parmezan, busuioc, oregano) 350g

Brânză feta și legume proaspete 30
brânză feta, roșii, castraveţi, ardei gras, ceapă roșie, măsline kalamata, oregano, 
ulei de măsline 350g

Halloumi și seminţe de dovleac 34
salată misticanza, halloumi, rodie, ceapă verde, ridiche, seminţe de dovleac, 
dressing de zmeură 280g

Couscous și fasole roșie 30
couscous, fasole roșie, salată misticanza, ardei copt, roșii uscate, seminţe de 
dovleac, ceapă murată, ulei de măsline 280g

Salată cu ton și avocado 35
ton, salată creaţă roșie, salată iceberg, avocado, porumb, ceapă roșie, castravete, 
couscous, dressing (ulei de măsline extravirgin, lime, usturoi, miere, ou, oţet de 
vin, parmezan, busuioc, oregano) 350g

produs vegan

produs vegetarian

GARNITURI
Cartofi prăjiţi 12
180g 

Cartofi prăjiţi cu usturoi și parmezan16
220g 

Cartofi prăjiţi cu brânză feta16
220g 

Legume soté 14
ardei gras, vinete, zucchini, ciuperci, unt, pătrunjel, usturoi 200g

Salată de roșii și castraveţi 10
200g

Salată misticanza 11
baby spanac, rucola, baby lollo rossa, valeriană 80g



Preţurile sunt exprimate în lei și conţin tva.

Preparatele din meniu pot conţine substanţe care cauzează alergii sau
intoleranţe alimentare. Aceste ingrediente sunt trecute în meniu cu litere îngroșate.

1. Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu, spelt, grâu mare, 
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. Lapte și produse derivate
(inclusiv lactoză)
8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale, alune de padure, nuci, fistic, nuci     
macadamia precum și produse derivate
9. Ţelină și produse derivate
10. Muștar și produse derivate
11. Seminţe de susan și produse derivate
12. Dioxid de sulf și sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, 
exprimate în SO2
13. Lupin și produse derivate
14. Moluște și produse derivate

LIMONADĂ
Limonadă cu mentă 16
suc de lămâie, miere/zahăr, mentă,
apă plată/carbogazoasă 450ml

Limonadă cu pepene 17
pepene roșu, suc de lămâie, miere/zahăr, mentă,
apă plată/carbogazoasă 450ml

Limonadă cu fructe de pădure 17
fructe de pădure, suc de lămâie, miere/zahăr,
apă plată/carbogazoasă 450ml

Limonadă cu ghimbir 17
ghimbir proaspăt, suc de lãmâie, miere/zahăr,
apă plată/carbogazoasă 450ml

COCKTAIL
Margarita 25
Jose Cuervo, triplu sec, suc de lime 150ml

Hugo 30
prosecco, sirop de soc, mentă, apă carbogazoasă 250ml

Tequila sunrise 25
Jose Cuervo, sirop de rodii, suc de portocale 280ml

Cuban mojito 25
Captain Morgan, mentă, lime, zahăr, apă carbogazoasă 280ml

Long island iced tea 27
Smirnoff Red, Captain Morgan, Tanquerai, triplu sec, ămâie, zahăr, 
Coca-Cola 280ml

Aperol spritz 25
Aperol, prosecco, apă carbogazoasă 250ml

Campari tonic 25
Campari, apă tonică 250ml

Long drink 22
whisky/rom/vodka/gin/aperitiv, băutură răcoritoare/energizant 280ml

CAFEA
Espresso 8
30ml

Espresso decaf 8
fără cofeină 60ml

Espresso dublu 12
60ml

Cappuccino 12
espresso, lapte, cremă de lapte 120ml

Latte macchiato 14
espresso, lapte, cremă de lapte 250ml

Frappé clasic 20
homemade frappe mix, lapte, frișcă 350ml

Frappé cu vanilie 20
homemade frappe mix, lapte, frișcă, sirop de vanilie 350ml

VIN
Domeniile Sâmburești
pahar chardonnay/rosé/merlot 150ml 17
sticlă chardonnay/rosé/merlot 750ml 80

Viile Metamorfosis
pahar rosé/sauvignon blanc & fetească albă/
fetească regală eco/merlot 150ml 16
sticlă rosé/sauvignon blanc & fetească albă/
fetească regală eco/merlot 750ml 70

B&G Cuvée Speciale
pahar blanc/rosé/rouge150ml 17
sticlă blanc/rosé/rouge 750ml 80

Liliac Young 
pahar fresh/frutti/light rosé 150ml 20
sticlă fresh/frutti/light rosé  750ml 100

Colţul Pietrei
sticlă sauvignon blanc/rosé  750ml 130

Corcova
sticlă sauvignon blanc/cabernet sauvignon & merlot/rosé 750ml 100

Liliac
sticlă rosé  750ml 120

Petro Vaselo
sticlă chardonnay & riesling/rosé/cabernet sauvignon 750ml 90

CRAFT

Silva Strong Dark Lager 12
330ml

Edelweiss Hefe 23
500ml

BERE
Heineken draught
250ml 9
400ml 13

Heineken 12
330ml

Heineken 0.0 12
fără alcool 330ml

Birra Moretti 11
330ml

Ciuc Premium 10
330ml

Ciuc Radler Lămâie și Lime 11
330ml

Ciuc Radler Zmeură și Lămâie 0.0 11
fără alcool 500ml

Silva Blonde Lager 11
330ml

Amstel 19
330ml

Desperados 15
400ml

CIDRU
Strongbow 13
Gold apple/Pear/Red Berries/Dry rosé/Dry white 330ml

Old Mout 18
Kiwi & lime/Passionfruit & apple/Summer berries 500ml

SPARKLING
Grande Vento Doc Prosecco
pahar 120ml 20
sticlă 750ml 100

Bendis Nadir 110
750ml

Bendis Rosé 110
750ml

Muse Stars 170
750ml

Luc Belaire Rosé 250
750ml

RĂCORITOARE
Dorna 8
plată/carbogazoasă 330ml

Fresh 17
portocală/grapefruit/mix 330ml

Coca Cola 8
clasic/zero/lime 250ml

Fanta/Sprite 8
250ml

Schweppes 8
tonic/bitter lemon/mandarin 250ml

Cappy Nectar 9
portocale/portocale roșii/piersică/pere/vișine 250ml

Fuze Tea 9
lămâie/piersică 250ml

Burn Energy Drink 11
250ml


