
Meniul cu bunătăți  

Oua benedict cu somon fumé
și sos olandez 300 gr         36lei
ou, somon fumé, sos olandez, roșii chery

Croque madame et monsieur 300 gr    29lei
pâine, ou, șuncă, cașcaval, mix salată, roșii cherry, 
unt, cheddar, castravete 

Omletă cu șuncă, cașcaval și legume  200 gr  20lei
ouă, șuncă, cașcaval, legume proaspete
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Piept de pui gratinat cu roșii uscate,
legume proaspete la grătar 
și mix de salată cu vinaigrette   350 gr     43lei
piept de pui la grill, roșii uscate, mozzarella, ardei kapia, 
dovlecel, ciuperci champignon, vinete, roșii cherry, mix de salată, 
dressing vinaigrette

Șnițel de pui în pesmet auriu 
cu cartofi prajiți și sos roze   450 gr              43lei
piept de pui, pesmet auriu, cartofi prăjiți, sos roze

Aripioare picante crispy, cartofi wedges
și salată Coleslaw       500 gr              43lei
aripi de pui, cartofi wedges, varză, morcov, sos Coleslaw

Pulpă de rață, orez basmati cu migdale,
merișoare și dulceață de măr,
sos teryaki  300 gr      58lei
pulpă de rață confit, orez basmatic, migdale, merișoare, 
dulceață de măr cu ardei iute, mix de salată, sos teryaki

Mușchiuleț de porc cu sos de gorgonzola 
și piure de cartofi cu roșii uscate   400 gr   51lei
mușchiuleț de porc, gorgonzola, piure de cartofi, roșii uscate, 
unt aromat, mix de salată, dressing vinaigrette

Ciolan de porc confit cu sos de hrean, 
piure de cartofi cu roșii uscate și mix de salată
cu vinaigrette  750 gr      74lei
ciolan de porc confit, sos de hrean,  piure de cartofi, roșii uscate, 
unt aromat, roșii cherry, mix de salată, dressing vinaigrette

Scariță de porc cu sos American, 
cartofi wedges și salată Coleslaw 650 gr 65lei
scariță de porc, sos BBQ, cartofi wedges, varză, morcov, 
sos Coleslaw

Rump steak la grill cu unt aromatizat cu ierburi, 
ciuperci aurii, ardei copt și mix de salată 
cu vinaigrette 450 gr      120lei
antricot de vită, ciuperci champignon, ardei copt, unt aromat, 
mix de salată, dressing vinaigrette

Păstrăv în crustă aurie cu mămăligă la grill
și sos de smântână cu usturoi  500 gr     54lei
file de păstrăv, usturoi, smântână, lămâie, mix de salată, mălai

Halloumi la grill cu dovlecel pane
în făină de năut și mix de salată 300 gr     50lei
halloumi, dovlecel, roșii cherry, mix de salată, wasabi mayonnaise
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Scoici în sos de vin alb și usturoi  500 gr         65lei
midii, roșii cherry, usturoi, ardei iute, pătrunjel, vin alb, 
unt, lămâie

Trio vegan: falafel, humus și salata de vinete 
cu pane pe vatră         370 gr    38lei
năut, tahini, ulei de măsline, vinete, roșii cherry, 
ceapă roșie marinată, susanAN
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Piept de pui gratinat cu roșii uscate 180 gr  36lei
piept de pui, roșii uscate, mozzarella

Șnițel de pui în pesmet auriu  200 gr              36lei
piept de pui, pesmet auriu 

Aripioare picante crispy       200 gr              37lei
aripi de pui

Pulpă de rață confit glazurată 150 gr     48lei
pulpă de rață glazurată cu sos teryaki

Mușchiuleț de porc cu sos gorgonzola 250 gr  45lei
mușchiuleț de porc, unt aromat, gorgonzola

Ciolan de porc confit cu sos de hrean 550 gr  61lei
ciolan de porc confit, unt aromat, sos de hrean

Scariță de porc cu sos American 400 gr 51lei
scariță de porc, sos BBQ

Rump steak la grill cu unt aromatizat
cu ierburi 200 gr      99lei
antricot de vită, unt aromat

Păstrăv în crustă aurie  200 gr     47lei
file de păstrăv, mălai, lămâie

Halloumi la grill 160 gr     47lei
halloumi

Ceafă de porc la tavă 150 gr     36lei
ceafă de porc, condimente

Piept de pui la grill 150 gr     28lei
piept de pui, condimente
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Salată de vară  150 gr     11lei
roșii, castravete, ardei kapia

Salată de ardei copt  100 gr     11lei
ardei kapia

Salată de murături asortată  100 gr     11lei
gogonele, ardei, castravete, conopidă

Salată Coleslaw 100 gr                   11lei
varză, morcov, sos coleslaw
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Cartofi prăjiți   200 gr   14lei
Cartofi wedges 200 gr              14lei
Cartofi cipsuri  200 gr               17lei
Cartofi dulci prăjiți 200 gr     24lei
Dovlecel pane în făină de năut 200 gr    14lei
Piure de cartofi cu roșii uscate 200 gr  15lei
Orez basmati cu migdale, merișoare 
și dulceață de măr cu ardei iute 200 gr    17lei
Legume proaspete la grătar 200 gr   24lei
ardei kapia, dovlecel, vinete, ciuperci champignon, roșii cherry
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I Black Angus Cheeseburger, cartofi wedges 
și sos roze 600 gr         51lei
chiftea din carne de vită Black Angus, chiflă făcută în casă, 
sos BBQ, salată creață, cheddar, roșii, castravete murat, 
cartofi wedges

Black Hot Burger, cipsuri din cartofi
și sos spicy mayo 600 gr         54lei
chiftea din carne de vită Black Angus, chiflă făcută în casă, 
guacamole, ardei iute, sos BBQ, salată creață, cheddar, 
cipsuri de cartofi

Chicken Burger, cartofi prăjiți
și sos Caesar 550 gr         51lei
chiftea din carne de pui, chiflă făcută în casă, gorgonzola, 
ciuperci champignon, roșii, sos Caesar, cartofi prăjiți

Halloumi Burger, cartofi Wedges 
și sos wasabi mayo 550 gr         54lei
halloumi, chiflă făcută în casă, salată creață, ardei kapia , ciuperci 
champignon, wasabi mayonnaise, cartofi wedges

Black Angus Cheeseburger 350 gr         41lei
chiftea din carne de vită Black Angus, chiflă făcută în casă, 
sos BBQ, salată creață, cheddar, roșii, castravete murat

Black Hot Burger 350 gr         42lei
chiftea din carne de vită Black Angus, chiflă făcută în casă, 
guacamole, ardei iute, sos BBQ, salată creață, cheddar 

Chicken Burger 350 gr         40lei
chiftea din carne de pui, chiflă făcută în casă, gorgonzola, 
ciuperci champignon, roșii, sos Caesar

Halloumi Burger 300 gr         43lei
halloumi, chiflă făcută în casă, salată creață, ardei kapia , ciuperci 
champignon, wasabi mayonnaise

Burrrito de pui, cartofi dulci 
și spicy mayo 500 gr         49lei
piept de pui la grill, lipie libaneză, salată iceberg, guacamole, 
porumb, roșii, cașcaval, cartofi dulci

Steak sandwich, cartofi wedges 
și sos roze 550 gr         53lei
steak de vită (antricot), ceapă caramelizată, castravete murat,
sos de muștar, salată Coleslaw, chiflă făcută în casă,
cartofi wedges
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Supă cremă de ciuperci de pădure         300 gr       25lei
hribi, champignon, ghebe, ceapă, smântână dulce, unt

Supă din legume proaspete       350 gr              20lei
conopidă, brocoli, ceapă, morcov, ardei, țelină, varză, pătrunjel

Supă de pui a la grec  350 gr              25lei
piept de pui, ceapă, morcov, orez, smântană 

Ciorbă rădăuțeană 350 gr             24lei
piept de pui, țelină, morcovi, smântână, ouă, ceapă,  
usturoi, gogoșari, ulei de măsline, apă, oțet, sare, fond de pui 

Ciorbă de fasole cu ciolan afumat  350 gr             25lei
ciolan de porc afumat, fasole, ceapă, morcov, roșii, pătrunjel

Ciorbă de burtă 350 gr             28lei
burtă de vită, morcov, țelină, gogoșar în oțet, ardei iute,
smântână, usturoi

Ciorbă de văcuță 350 gr             26lei
carne de vită, ceapă, morcov, fasole verde, cartofi, varză
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Salată Caesar cu pui la grill  330 gr         36lei
piept de pui, parmezan, salată iceberg, ou fiert, roșii cherry,
crutoane, dressing Caesar

Salată  caldă cu steak de vită
și legume la grill  330 gr         50lei
antricot de vită, parmezan, ardei kapia, dovlecel, roșii cherry,
ciuperci champignon, salată iceberg, dressing vinaigrette

Salată thailandeză cu tăieței de orez 
și creveți  400 gr         59lei
creveți, morcov, ardei kapia, ghimbir, tăieței de orez, 
spanac baby, ardei iute, sos sweet chili, susan

Salată Grecească 320 gr         39lei
roșii cherry, castravete, măsline, brânză feta, ardei kapia,
ceapă roșie
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Pizza La Casa 600 gr    44lei
aluat cu maia, mozzarella, ciuperci, ardei, porumb, șuncă de porc, 
sos de roșii, bacon, măsline

Pizza Prosciutto e Funghi 550 gr   43lei
aluat cu maia, sos de roșii, mozzarella, prosciutto, ciuperci

Pizza Quatrro Formaggi 550 gr     52lei
aluat cu maia, sos de roșoi, mozzarella, camembert, gorgonzola, 
cașcaval afumat

Pizza Quatro Stagioni 630 gr            47lei
aluat cu maia, ciuperci, mozzarella, șuncă de porc, sos de roșii, 
salam bănătean, ardei

Pizza Carbonara 600gr    44lei
aluat cu maia, mozzarela, ciuperci, parmezan, șuncă de porc, 
bacon, sos de smântână cu usturoi 

Pizza Salami 460gr    42lei
aluat cu maia, salam bănățean, mozzarella, sos de roșii

Pizza Canibale 550 gr     47lei
aluat cu maia, mozzarella, șuncă de porc, salam bănățean, bacon, 
sos de roșii

Pizza Pollo 600 gr     42lei
aluat cu maia, mozzarella, piept de pui la grill, roșii cherry, 
sos de roșii

Pizza Diavola         550 gr     43lei
aluat cu maia, mozzarella, salam picant, sos de roșii, măsline, 
ardei iute

Pizza Prosciutto Crudo e Rucola 600 gr            54lei
aluat cu maia, mozzarella, prosciutto crudo, sos de roșii, 
rucola, roșii cherry, parmezan

Pizza Țărănească  700 gr      44lei
aluat cu maia, șuncă de porc, bacon, salam bănățean, măsline, 
mozzarella, sos de roșii, ardei, porumb 

Pizza Junior  350 gr       37lei
aluat cu maia, mozzarella, sos de roșii, șuncă de porc, porumb

Pizza Margherita 450 gr     38lei
aluat cu maia, mozzarella, sos de roșii, busuioc

Pizza Vegetariana 650 gr       44lei
aluat cu maia, sos de roșii, mozzarella, ciuperci, dovlecel, ardei, 
roșii cherry

Pane pe vatră  230 gr      11lei
aluat cu maia
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Sos roze  50 gr     6lei
maioneză, boia afumată, castravete murat, ardei

Sos spicy mayo        50 gr     6lei
maioneză, ardei iute, boia dulce

Sos Caesar  50 gr     6lei
maioneză, parmezan, usturoi, iaurt

Sos wasabi mayo  50 gr     6lei
wasabi, maioneză, sos de soia

Sos BBQ  50 gr     6lei
roșii, sos de soia, ceapă, usturoi, sweet chili
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Șnitel de pui cu cartofi prăjiți 250 gr   32lei
+băutură răcoritoare

Pizza Junior 350 gr              40lei
+băutură răcoritoare

Spaghette alla Carbonara 200 gr            30lei
+băutură răcoritoare
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Spaghetti alla Carbonara  400 gr         40lei
spaghetti, pancetta, ou, parmezan, piper negru proaspăt zdrobit

Tagliatelle Quattro Formaggi 400 gr    42lei
tagliatelle, smântână dulce, parmezan, gorgonzola, camembert, 
cașcaval afumat

Tagliatelle Nere ai Frutti di mare 400 gr    50lei
tagliatelle nere, vongole, calamar, creveți, caracatiță, 
roșii cherry, vin alb, usturoi

Spaghetti al pomodoro fresco 
e basilico 400 gr                         38lei
spaghette, roșii cherry, usturoi, parmezan, busuioc proaspăt

Tagliatelle  alla Bolognese 400 gr    44lei
tagliattele, carne de vită, morcov, ceapă, roșii, parmezan

Penne cu ragù vegetarian  
și busuioc  400 gr    36lei
penne, ciuperci champignon, hribi, ceapă, morcov, roșii, par-
mezan
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Lava Cake cu înghețată de vanilie 180 gr  25lei
Mille-feuille  180 gr              17lei
Cheesecake cu înghețată 
de ciocolată și fructe de pădure  180 gr              19leiDE
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Meniul cu băuturi  

Espresso 30/60 ml                                          10 lei
Espresso dublu 60 ml                           17 lei
Cafea cu lapte 130 ml                            13 lei
Espresso americano 80 ml                             10 lei
Espresso decofeinizat 60 ml                     10 lei
Espresso Macchiato 60 ml                          11 lei
Cappuccino 160 ml                                   15 lei
Cappuccino vienez 100 ml                           15 lei
Flat white 150 ml                                       18 lei
Flavoured Cappuccino 160 ml                       17 lei
ciocolată, vanilie, alune

Caffe latte 200 ml                                     17 lei
Flavoured Frappe 200 ml                           18 lei
sirop de vanilie, ciocolată, alune sau cu înghețată

Ciocolată caldă neagră/albă 200 ml             18 lei
Oriental chai latte 200 ml                         18 lei

CA
FE

A

Limonadă clasică 500/1000 ml                      21/36 lei
Limonadă cu mentă 500/1000 ml                    22/38 lei
Limonadă cu căpșuni 500/1000 ml                   24/39 lei
Limonadă cu portocale 500/1000 ml                24/39 lei

Limonadă cu fructe
de pădure 500/1000 ml                                    24/39 lei

Limonadă cu ghimbir
și castravete 500/1000 ml                                24/39 lei
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Fructe de pădure 300 ml                         24 lei
Mango 300 ml                                     24 lei
Căpșuni 300 ml                                     24 lei
Fructul pasiunii 300 ml                         24 lei
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Chocolate Milkshake 250 ml                      23 lei
Banana Strawbery Milkshake 250 ml        23 lei
Vanilla Milkshake 250 ml                            23 lei
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Ginger cu lămâie 200 ml                               15 lei
Fructe de pădure 200 ml                           15 lei
Mentă 200 ml                                       15 lei
Negru 200 ml                                       15 lei
Verde 200 ml                                       15 lei

CE
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Carlsberg 330 ml                                         14 lei
Carlsberg fără alcool 330 ml                        14 lei
Tuborg 330 ml                                           11 lei
Tuborg fără alcool 330 ml                             11 lei
Weihenstephaner Vitrus 500 ml                     23 lei
nefiltrată

Kronenbourg Blanc 330 ml                     18 lei
Kronenbourg draft 400 ml                     15 lei
Cidru Sommersby 330 ml                          15 lei
Pere, Afine, Mure, Mere

BE
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Portocale 200 ml                                                 17 lei
Grapefruit 200 ml                                      17 lei
Portocale & grapefruit 200 ml                    17 lei
Portocale & morcovi 200 ml                        17 lei
Măr & morcovi 200 ml                              17 lei
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Coca-Cola / Coca-Cola Zero 250 ml            11 lei
Fanta / Sprite 250 ml                       11 lei
Schweppes 250 ml                                       11  lei
Kinley/Bitter Lemon/Mandarin/Pink

FuzeTea 250 ml                                        12 lei
Lămâie/Piersici

Cappy 250 ml                         12  lei
Portocale/Piersici/Pere/Portocale roșii

Dorna 330 ml                                         10 lei
Plată/Minerală

Dorna 750 ml                18 lei
Plată/Minerală

Apa Lurisia 330 ml                         10 lei
Granini  250 ml                            12 lei
Mere/Portocale

Craft soda  275 ml                            16.5 lei
Limonata/Gazzosa/Aqua Tonica/Aranciata Rosa

Burn 330 ml                                           19 lei
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Green apple 300 ml                                  24 lei
Suc de mere, sirop de zahăr, lime, zahăr brun

Wild cherries 300 ml                                24 lei
Suc de cireșe, sirop de zahăr, lime

Pina Colada 300 ml                                  24 lei
Sirop de ananas, frișcă, sirop de cocos, gheață pisată

Fantasy 300 ml                                     24 lei
Sirop grenadine, suc de portocale, blue curaçao

Rainbow 300 ml                                      24 lei
Suc de piersici, suc de portocale, piure de căpșuni, blue curaçao
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Aperol Spritz 300 ml                                 30 lei
Lichior Aperol, prosecco, soda

Hugo 300 ml                                         28 lei
Prosecco, sirop de soc, soda, mentă

Tropical Spritz 300 ml                             26 lei
Aperol, prosecco, apă tonică, fructul pasiunii

Cuba Libre 300 ml                                    25 lei
Rom, cola

Campari Orange 300 ml                              25 lei
Campari, suc de portocale

Campari tonic 300 ml                                25 lei
Campari, apă tonică

Gin tonic 300 ml                                     30 lei
Gin, apă tonică, lime

Mojito 300 ml                                       26 lei
Rom, sirop de zahăr, mentă, lime, apă minerală

Sex on the Beach 300 ml                           28 lei
Vodka, suc de portocale, suc de ananas, lichior de piersici
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Grande Absente 40 ml                             22 lei
Jägermeister 40 ml                                   20 lei
Disaronno 40 ml                                       20 lei
Martini Bianco / Dry / Roso 40 ml           18 lei
Ramazzotti 40 ml                                         20 lei
Unicum 40 ml                                             22 lei
Bailey’s 40 ml                                            22 lei
Campari 40 ml                                             18 lei
Aperol 40 ml                                                 20 lei
Fernet Branca 40 ml                                     24 lei
Vaccari Sambuca 40 ml                                 18 lei
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Bacardi Silver 40 ml                                 18 lei
Bacardi 8 Y  40 ml                                   24 lei
Havana 3 Y  40 ml                                   22 lei
Havana 7 Y  40 ml                                   27 lei
Captain Morgan Spiced 40 ml                     19 lei
Captain Morgan Black 40 ml                       19 lei
Zacapa XO 40 ml                                      33 lei
Hendrick’s 40 ml                                   25 lei
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Johnnie Walker Red 40 ml                         18 lei
Johnnie Walker Black 40 ml                       25 lei
Johnnie Walker Gold 40 ml                         37 lei
Jameson 40 ml                                       20 lei
Jack Daniel’s 40 ml                                 20 lei
Jack Daniel’s Single Barrel 40 ml                  36 lei
Chivas Regal 12 Y 40 ml                           26 lei
Gentleman Jack 40 ml                               26 lei
Glenfiddich 12 Y  40 ml                             30 lei
Oban 14 Y  40 ml                                     39 lei
The Macallan Amber 40 ml                         39 lei
The Macallan Sienna 40 ml                         51 lei
Lagavulin 16 Y  40 ml                               53 lei
Chivas Regal 25 Y  40 ml                         118 lei
J&B 40 ml                                           18 lei
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Jidvei Vinars 40 ml                                  18 lei
Metaxa 7* 40 ml                                     20 lei
Brâncoveanu XO 40 ml                             20 lei
Hennessy VS 40 ml                                     32 lei
Rémy Martin VSOP 40 ml                         40 lei
Hennessy XO 40 ml                                119 lei
Courvassier VS 40 ml                             32 lei

CO
GN

AC
 

Finlanda 40 ml                                     18 lei
Absolut 40 ml                                       20 lei
Cîroc 40 ml                                         37 lei
Grey Goose 40 ml                                   40 lei
Belvedere 40 ml                                     40 lei
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Camino Silver 40 ml                                 20 lei
Jose Cuervo Gold 40 ml                             20 lei
Jose Cuervo Silver 40 ml                             20 lei
Herradura Reposado 40 ml                         26 leiTE
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