CEAI & SPECIALITĂȚI
DIN CEAI

CAFEA & SPECIALITĂȚI
DIN CAFEA

TEA & TEA SPECIALTIES
TÈ & TÈ SPECIALITÀ

Ceai premium – diferite arome | 400 ml
Premium tea – diﬀerent ﬂavours
Tè premium – vari gusti

Ceai cu miere, scorţișoară și cuișoare | 250 ml
Tea with honey, cinnamon and cloves
Tè con miele, cannella e chiodi di garofano

COFFEE & COFFEE SPECIALTIES
CAFFÈ & SPECIALITÀ DI CAFFÈ
12 lei

8 lei

SWEETS FOR COFFEE & TEA
DOLCI PER CAFFÈ & TÈ
Brioșă cu măr și scorţișoară | 90 g
Muﬃn with apple and cinnamon
Muﬃn con mele alla cannella

2.5 lei
5 lei

15 lei

Bușeuri cu cremă de vanilie, îngheţată și
sos de ciocolată neagră
Pastry ﬁlled with vanilla cream, ice cream and
dark chocolate sauce
Pasta ripiena con crema alla vaniglia, gelato e
salsa al cioccolato nero
Ice cream – diﬀerent ﬂavours
Gelato – vari gusti

10 lei

Cappuccino | 200 ml

10 lei

Caffé latte | 200 ml

10 lei

Latte macchiato | 250 ml

10 lei

Double Espresso
Espresso doppio

Espresso, lapte
Espresso, milk
Espresso, latte

Espresso, lapte, spumă de lapte
Espresso, milk, milk foam
Espresso, latte, schiuma di latte

Hot chocolate | 200 ml

8 lei

Caramel frappé | 250 ml

14 lei

Caffé frappé | 250 ml

14 lei

Espresso, lapte, sos de caramel, frișcă
Espresso, milk, caramel sauce, whipped cream
Espresso, latte, strato di caramello, panna montata

ICE CREAM
GELATO

Îngheţată – diferite arome | 50 g

Espresso dublu | 60 ml

Băutură pe bază de ciocolată cu lapte [albă / neagră]
Chocolate drink with milk [white / black]
Bevanda al cioccolato con latte [bianca / nera]

ÎNGHEȚATĂ
Proﬁterol | 200 g

6 lei

Espresso, cremă de lapte
Espresso, milk foam
Espresso, schiuma di latte

BUNĂTĂȚI CARE SE SERVESC
LA CEAI ȘI CAFEA
Croissant* | 40 g

Espresso | 30 ml

5 lei

Espresso, lapte, îngheţată de vanilie
Espresso, milk, vanilla ice cream
Espresso, latte, gelato alla vaniglia

All we need is
coffee

SANDWICH-URI
SANDWICHES
PANINI
NEW

Sandwich Sicilia | 160/60 g

12 lei

Sandwich Ham & cheese | 170/30 g

12 lei

Sandwich Gourmet | 150/50 g

10 lei

Specialitate din pâine*, ton conservă, roșii, maioneză
Bread specialty, canned tuna, tomatoes, mayonnaise
Pane speciale, tonno in scatola, pomodori, maionese
Specialitate din pâine*, șuncă de curcan,
cașcaval, roșii
Bread specialty, turkey ham, cheese, tomatoes
Pane speciale, prosciutto di tachino,
formaggio, pomodori
Specialitate din pâine*, piept de pui* la grătar,
sos de iaurt, ardei copt, salată iceberg
Bread specialty, grilled chicken breast,
yoghurt sauce, baked pepper, iceberg lettuce
Pane speciale, petto di pollo alla griglia, salsa di
yogurt, pepperoni alla griglia, lattuga iceberg

SALATE
SALADES
INSALATE

Salată Caesar cu piept de pui* la grătar
și dressing Caesar | 200/50/30 g

25 lei

Veggy salad | 350/50 g

20 lei

Salată iceberg, piept de pui* la grătar,
ﬁle de anchois, sos Caesar
Iceberg salad, grilled chicken breast, anchovy fillet,
Caesar dressing
Lattuga iceberg, petto di pollo alla griglia,
filetto di acchiuge, salsa Caesar
Salată verde, roșii, castraveţi, fasole boabe,
dressing de lămâie cu muștar
Green lettuce, tomatoes, cucumbers, beans,
lemon dressing with mustard
Insalata, pomodori, cetrioli, fagioli,
salsa di limone con senape

* Conform legislaţiei în vigoare, produsele însoţite de
semnul * provin din materii prime congelate.
* According to the legislation, the products marked with
* sign come from frozen raw materials.
* Secondo la legislazione, I prodotti contrassegnati con
il segno * provengono da materie prime congelate.

COCKTAIL-URI ALCOOLICE

BĂUTURI RĂCORITOARE

ALCOHOLIC COCKTAILS
COCKTAIL ALCOLICI

SOFT DRINKS
BIBITE

Apă minerală carbogazoasă /
necarbogazoasă Bucovina | 500 ml

6 lei

Sucuri acidulate | 250 ml

8 lei

Campari orange | 150 ml

20 lei

Gin tonic | 150 ml

20 lei

Campari, suc de portocale
Campari, orange
Campari, succo d’arancia

Sparkling / still water
Acqua minerale frizzante / liscia

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7 Up, Evervess Tonic
Soda
Bibite gassate

Gin, apă tonică
Gin, tonic water
Gin, acqua tonica

Sucuri neacidulate | 250 ml

10 lei

Cuba libre | 150 ml

20 lei

Limonadă | 400 ml

13 lei

Mojito | 150 ml

20 lei

Sucuri proaspete
[portocale / grapefruit] | 250 ml

13 lei

Granini, Lipton
Natural juice
Succo naturale
Lemonade
Limonata

Freshly squeezed juices [orange / grapefruit]
Spremute [arancia / pompelmo]

Rom alb, Pepsi Cola
White rum, Pepsi Cola
Rum, Pepsi Cola

Rom, lime, zahăr brun, apă minerală,
mentă proaspătă
Rum, lime, brown sugar, mineral water,
fresh mint
Rum, limetta, zucchero bruno, acqua minerale,
menta fresca

COCKTAIL-URI FĂRĂ ALCOOL BĂUTURI ALCOOLICE
NONALCOHOLIC COCKTAILS
COCKTAIL NONALCOLICI
Green apple | 150 ml

ALCOHOLIC DRINKS
BEVANDE ALCOLICHE

12 lei

Suc de mere, de lime, sirop de zahăr și de Blue Curaçao
Apple juice, lime juice, sugar syrup, Blue Curaçao syrup
Succo di mele, lime, sciroppo di zuccherro e di
Blue Curaçao

Virgin mojito | 150 ml

Vermouth MARTINI 14.4–18% | 40 ml

12 lei

Apă tonică, lime, sirop de zahăr, mentă proaspătă
Tonic water, lime, sugar syrup, fresh mint
Aqua tonica, lime, sciroppo di zucchero, menta fresca

Sunrise | 150 ml

Suc de portocale, suc de grapefruit, sirop de rodie
Orange juice, grapefruit juice, grenadine syrup
Succo d’arancia, succo di pompelmo,
sciroppo di grenadine

Bitter CAMPARI 25% | 40 ml

12 lei

13 lei
8 lei

Whisky JAMESON 40% | 40 ml

12 lei

Whisky JACK DANIEL’S 40% | 40 ml

15 lei

Votcă FINLANDIA 40% | 40 ml

12 lei

Rom BACARDI 37.5% | 40 ml

16 lei

Lichior JAGERMEISTER 35% | 40 ml

15 lei

Vinars JIDVEI 40% | 40 ml

15 lei

BERE

VINURI MINIATURĂ

BEER
BIRRA

MINI BOTTLE WINES
MINI BOTTIGLIE DI VINO

Peroni Nastro Azzuro 5% | 500 ml

15 lei

Corona 4.5% | 330 ml

18 lei

Staropramen 5% | 500 ml

12 lei

Stella Artois 5% | 500 ml

15 lei

Ursus 5% | 500 ml

12 lei

Ursus draft 5% | 400 ml

9 lei

Draught / Alla spina

Ursus neagră 6% | 500 ml

15 lei

Ursus fără alcool | 500 ml

12 lei

Stella Artois fără alcool | 500 ml

15 lei

Dark / Nera

Alcohol free / Senza alcool

Alcohol free / Senza alcool

Cabernet Sauvignon 12,5% | 187 ml
Recaș

16 lei

Rosé 12,5% | 187 ml
Recaș

16 lei

Sauvignon Blanc 12,5% | 187 ml
Recaș

16 lei

Fetească Neagră 13,5% | 187 ml
Cramele Halewood

18 lei

Fetească Regală 12,5% | 187 ml
Cramele Halewood

18 lei

ALERGENI
PREPARATE

Cereale care
conțin gluten
(grâu, secară,
orz, etc) sau
soiurile lor
hibride și
produse pe
bază de
cereale

Crustacee
și produse
pe bază
de
crustacee

Ouă și
produse
pe bază
de ouă

Pește
Arahide și
și produse produse
pe bază de pe bază de
pește
arahide

CAPPUCCINO
CAFFE LATTE
LATTE MACCHIATO
HOT CHOCOLATE

•
•

•
•

•
•

SANDWICH GOURMET

•
•
•
•
•

SALATĂ CAESAR CU PIEPT
DE PUI LA GRĂTAR

•

•

CROISSANT
BRIOȘĂ
HOT CHOCOLATE
CARAMEL FRAPPE
CAFFE FRAPPE
ÎNGHEȚATĂ
PROFITEROL
SANDWICH HAM & CHEESE
SANDWICH SICILIA

•
•
•

SALATĂ VEGGY

Produsele noastre pot conţine urme de susan, soia, lapte și muștar.

Soia și
produse
pe bază
de soia

Lapte și
produse
lactate inclusiv
lactoză

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fructe în
coajă
(ex: migdale,
nuci de caju,
nuci Pecan
etc.)

Țelină și
produse
pe bază
de
țelină

Muștar și Semințe de Dioxid de
Moluște și
Lupin și
produse pe susan și sulf și sulﬁți produse cu produse
bază de produse pe
la
sau din
care conțin
muștar
bază de concentrații
moluște
lupin
semințe de mai mari de
susan
10mg/ kg
sau
10mg/ litru

•
•

•

