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B Ă U T U R I  C A L D E
- de sezon -

Îmbrățișare de vin rosé 300 ml • 29 lei
vin rosé, suc de merișoare, suc de mere, 
anason, scorțișoară, lămâie și portocală

Punch fierbinte de 300 ml • 29 lei 
chef de vorbă
suc de mere, whisky, scorțișoară și portocală

Limonadă cu sufLet 300 ml • 29 lei
limonadă caldă cu rom negru, rozmarin 
și scorțișoară

deștePtăciune de struguri 300 ml • 29 lei
vin roșu, vin de porto, apricot brandy, 
cuișoare, cardamom, anason, scorțișoară 
și portocală caramelizată

cidruLetz 300 ml • 29 lei
Strongbow Gold, Amaretto Disaronno, cuișoare, 
cardamom, anason, nucșoară, scorțișoară și 
portocală caramelizată

S M O O T H I E  &  F R E S H  S U P R E M  
- de sănătate -

suPer fruits smoothie  300 ml • 23,9 lei
litchi, ananas, banană, cocos  
și lemongrass

green Love smoothie  300 ml • 23,9 lei
ananas, mango, kale și spanac

Passion sPice smoothie  300 ml • 23,9 lei
piersică, mango, kale, ghimbir și avocado

feeLings Qreator smoothie  300 ml • 23,9 lei
ananas, banană, mango, cocos și fructul pasiunii

suc de mere organic   330 ml • 21,9 lei

fresh de PortocaLe   300 ml • 15,5 lei

fresh de grePfrut  300 ml • 15,5 lei

fresh duo  300 ml • 15,5 lei
grepfrut și portocale

L I M O N A D E  &  F R A P P É
- de plăcere -

Limonadă magică  450 ml • 19,9 lei

Limonadă cu mentă 450 ml • 19,9 lei 
și miere

Limonadă cu fructe 450 ml • 19,9 lei 
de Pădure

the originaL bitter Lemon 450 ml • 19,9 lei

fraPPé cu ciocoLată,  400 ml • 21,9 lei 
carameL sau fructe de Pădure

nor fraPPé 400 ml • 19,9 lei
Frappé with a View

C A S U A L  S P R I T Z
- de voie bună -

aPeroL sPritz 220 ml • 31,9 lei
prosecco, Aperol și apă minerală

hugo 220 ml • 31,9 lei
prosecco, soc, lime și mentă

bLueberries tonic 220 ml • 31,9 lei
afinată, apă tonică și lime

aPricot mint tonic 220 ml • 31,9 lei
caisată, Gordon's Gin, apă tonică  
și piure de fructul pasiunii

esPresso 30-50 ml • 9,5 lei

Latte macchiato 200 ml • 13 lei

caPPuccino 180 ml • 12 lei

ciocoLată aLbă caLdă  300 ml • 20,9 lei 
și bună cu nucă
ciocolată albă belgiană, făcută în casă cu 
scorțișoară, nucșoară, vanilie și nuci

ciocoLată caLdă neagră  300 ml • 20,9 lei 
cu bezeLe și PuPici
ciocolată neagră belgiană, făcută în casă  
cu lapte, scorțișoară și Marshmallows

ceai fierbinte de Povestit 400 ml / 14 lei
Smooth Mint / Rooibush Strawberry Cream / 
English Breakfast / Ginseng Valley /  
Milk Oolong / Royal Earl Grey / Jasmine  
Ting Yuan / Fancy Chamomile

C A F E A ,  C I O C O L A T Ă  &  C E A I
- de răsfăț -



B E R E
- de prieteni -

siLva strong dark 330 ml • 13,5 lei
bere neagră, România, Alc. 7%

siLva romanian PaLe aLe 330 ml • 13,5 lei
bere artizanală, România, Alc. 5,5%

affLigem bLonde 300 ml • 18,5 lei
bere de abație, Belgia, Alc. 6,8%

affLigem doubLe 300 ml • 18,5 lei
bere de abație, Belgia, Alc. 6,8%

mort subite kriek 250 ml • 17,5 lei
bere artizanală, Belgia, Alc. 4%

mort subite Witte 250 ml • 17,5 lei
bere artizanală, Belgia, Alc. 4%

deuchars 500 ml • 19 lei
bere artizanală, Scoția, Alc. 4,4%

edeLWeiss hefe Weissbier 500 ml • 19 lei
bere artizanală, Germania, Alc. 5,3%

edeLWeiss hefe Weissbier 300 ml • 14 lei
draught

heineken 330 ml • 12 lei
bere blondă, Olanda, Alc. 5%

heineken draught 250-400 ml • 8,5 -11,5 lei

heineken 0.0% 330 ml • 12 lei
bere fără alcool, Olanda, Alc. 0%

desPerados (teQuiLa beer) 250 ml • 13 lei
bere cu aromă de Tequila, Franța, Alc. 5,9%

ciuc Premium 330 ml • 12 lei
bere blondă, România, Alc. 5%

amsteL 330 ml • 14 lei
bere blondă, Olanda, Alc. 5%

ciuc natur radLer Lemon 330 ml • 12,5 lei
bere cu aromă de lămâie, România, Alc. 1,9%

ciuc radLer Lemon 0.0% 500 ml • 12,5 lei
bere fără alcool, România, Alc. 0% 

daura damm 330 ml • 23 lei
bere fără gluten, Spania, Alc. 5,4%

C I D R U
- de mere, pere și altele -

strongboW goLd aPPLe 330 ml • 14 lei
cidru de mere aurii, Alc. 4,5%

strongboW Pear 330 ml • 14 lei
cidru de pere, Alc. 4,5%

strongboW red berries 330 ml • 14 lei
cidru de mere cu fructe de pădure, Alc. 4,5%

oLd mout kiWi & Lime 500 ml • 18 lei
cidru de mere cu kiwi și lime, Alc. 4%

C O C K T A I L U R I
- de distracție -

nor 36 230 ml • 34,9 lei
lichior de cacao albă, mascarpone, nectar organic 
de agave, ghimbir, lămâie, crackers și ciocolată

exotic Weekend 250 ml • 34,9 lei
gin Tanqueray, rom Malibu, piure de  
mango și coriandru proaspăt 

fernet cuP no 1 250 ml • 34,9 lei
Fernet Branca, fresh de lămâie și 
Crabbie’s Ginger Beer 

Jerry Loves ginger 250 ml • 34,9 lei
Sailor Jerry Rum, Crabbie’s Ginger Beer,  
salvie și fresh de lime 

PumPkin Pie 250 ml • 34,9 lei
burbon Bulleit, aromă de plăcintă de 
dovleac și turtă dulce, frișcă, biscuiți digestivi 
și un strop de fresh de lămâie

eLderfLoWer, gin & sour 200 ml • 34,9 lei
lichior St. German, gin Gordon’s,   
albuș de ou și Orange Bitters 

first date 300 ml • 34,9 lei
gin Tanqueray No. Ten, suc de lămâie, fructul
pasiunii, busuioc, suc de ananas și apă tonică

negroni 120 ml • 33,9 lei
gin Tanqueray No. Ten, Antica Formula,
Campari și Orange Bitters

S O F T  D R I N K S
- de sete -

aPă PLată aQua Panna 750 ml • 19 lei

aPă mineraLă san PeLLegrino 750 ml • 19 lei

aPă PLată / mineraLă dorna 330 ml • 9 lei 

coca-coLa 250 ml • 9 lei
Original / Zero / Lime 

fanta 250 ml • 9 lei
Portocală / Lămâie / Madness 

sPrite 250 ml • 9 lei 

schWePPes 250 ml • 9 lei
apă tonică / bitter lemon / mandarin 

fuzetea ice tea 250 ml • 9 lei
lămâie și lemongrass / piersică și hibiscus 

caPPy nectar 250 ml • 9 lei
portocală / piersică

burn – energy drink originaL 250 ml • 15 lei
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S P I R I T S
- de renume -

- vodka –

beLuga nobLe 40 ml • 34 lei
vodka premium, distilată de 3 ori, Rusia

cÎroc 40 ml • 30 lei
vodka super premium din struguri,  
distilată de 5 ori, Franța

keteL one 40 ml • 24 lei
vodka premium, distilată de 3 ori, Olanda

smirnoff 40 ml • 15 lei
vodka distilată de 3 ori, UK

- teQuiLa –

don JuLio rePosado 40 ml • 29 lei
100% Blue Agave, Mexic

don JuLio bLanco 40 ml • 27 lei
100% Blue Agave, Mexic

Jose cuervo bLanco 40 ml • 15 lei
Mexic

Jose cuervo rePosado 40 ml • 16 lei
Mexic

- rum –

zacaPa 23 y.o. 40 ml • 32 lei
Guatemala

bacardi 8 aÑos 40 ml • 20 lei
Puerto Rico

diPLomatico reserva 40 ml • 21 lei 
excLusiva 12 y.o.
Venezuela

saiLor Jerry 40 ml • 18 lei
Jamaica

bacardi carta bLanca 40 ml • 15 lei
Puerto Rico

- gin –

tanQueray London 40 ml • 16 lei
London dry gin, UK

gordon's 40 ml • 14 lei
London dry gin, UK

P R O S E C C O  L A  PA H A R
- de început -

Prosecco bianco 150 ml • 22,9 lei Prosecco rosé 150 ml • 24,9 lei

P R O S E C C O
- de viță nobilă -

strada di guia, 109, foss marai 750 ml • 149 lei
Valdobbiadene, Italia, DOC

miLLesimato, brut, viLLa sandi 750 ml • 129 lei
Valdobbiadene, Italia, DOCG

iL fresco, viLLa sandi 750 ml • 119 lei
Treviso, Italia, DOC

iL vino dei Poeti, bottega 750 ml • 109 lei
Treviso, Italia, DOC

Prosecco grande vento 750 ml • 108 lei
Treviso, Italia

stassen, cidre grand cru 750 ml • 108 lei
du Pays d’Aubel, Belgia

C H A M PA G N E
- de finețe -

moët chandon,  750 ml • 1449 lei 
dom Pérignon
A.O.C. Champagne, Franța

moët imPériaL brut 750 ml • 419 lei
A.O.C. Champagne, Franța

moët imPériaL 750 ml • 499 lei 
brut rosé
A.O.C. Champagne, Franța

veuve cLicQuot 750 ml • 419 lei
Reims, Franța

S P U M A N T E
- de noroc -

roÖs, brut, foss marai, rosé 750 ml • 129 lei
Valdobbiadene, Italia, DOC

iL vino dei Poeti rosé, bottega 750 ml • 109 lei
Veneto, Italia, DOC

viLLa sandi, brut, rosato 750 ml • 109 lei
Treviso, Italia, DOC

bendis rosé 750 ml • 109 lei
Recaș, Petro Vaselo, România

stassen, cidre 750 ml • 108 lei 
cuveé rosé
du Pays d’Aubel, Belgia
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- cognac –

hennessy, Paradis imPériaL 20 ml • 289 lei
coniac fin, Franța 

hennessy x.o. 40 ml • 98 lei
coniac fin, Franța 

hennessy vs 40 ml • 24 lei
coniac, Franța 

rémy martin, x.o. exceLLence 40 ml • 98 lei
coniac fin, Franța 

rémy martin vsoP 40 ml • 32 lei
coniac, Franța

brâncoveanu xo 40 ml • 29 lei
vinars, România

brâncoveanu vsoP 40 ml • 19 lei
vinars, România

- Whisk(e)y –

Johnnie WaLker bLue LabeL 40 ml • 98 lei
blended whisky, Scoția

Johnnie WaLker bLack LabeL 40 ml • 31 lei 
12 y.o.
blended whisky, Scoția

Johnnie WaLker red LabeL 40 ml • 19 lei
blended whisky, Scoția

chivas regaL 12 y.o. 40 ml • 30 lei
blended whisky, Scoția

daLWhinnie 15 y.o. 40 ml • 33 lei
single malt, Scoția

oban 14 y.o. 40 ml • 34 lei
single malt, Scoția

taLisker 10 y.o. 40 ml • 29 lei
single malt, Island of Skye, Scoția

LagavuLin 16 y.o. 40 ml • 36 lei
single malt, Island of Islay, Scoția

LaPhroaig 10 y.o. 40 ml • 29 lei
single malt, Island of Islay, Scoția

the baLvenie 12 y.o. 40 ml • 32 lei
single malt, Scoția

gLenfiddich 12 y.o. 40 ml • 30 lei
single malt, Scoția

bushmiLLs bLack bush 40 ml • 22 lei
blended whiskey, Irlanda

bushmiLLs originaL 40 ml • 22 lei
blended whiskey, Irlanda

tuLLamore d.e.W. 40 ml • 22 lei
blended whiskey, Irlanda

buLLeit bourbon 40 ml • 24 lei
Kentucky bourbon whiskey, USA

Woodford reserve 40 ml • 28 lei
Kentucky bourbon whiskey, USA

Jack danieL’s 40 ml • 25 lei
Tennessee whiskey, USA

- aPeritive & digestive –

camPari 40 ml • 15 lei
bitter

antica formuLa 40 ml • 16 lei
vermut roșu

LiLLet bLanc 40 ml • 16 lei
vermut alb

carLo aLberto bianco 40 ml • 18 lei
vermut alb

Purcari iceWine 50 ml • 31 lei
Muscat Ottonel şi Traminer

fernet branca 40 ml • 15 lei
digestiv

fernet branca menta 40 ml • 15 lei
digestiv

Jägermeister 40 ml • 18 lei
digestiv

- LiQueurs & other sPirits –

amaretto disaronno 40 ml • 16 lei
lichior de migdale, Italia

baiLey's 40 ml • 17 lei
irish cream, Irlanda

LimonceLLo di caPri 40 ml • 15 lei
lichior de lămâie, Italia

PăLincă zetea 40 ml • 23 lei
distilat super premium din prune, România

țuică zetea 40 ml • 23 lei
distilat din prune, România

saber eLyzia afinată 40 ml • 19 lei
100% natural, distilat din afine, România

saber eLyzia caisată 40 ml • 19 lei
100% natural, distilat din caise, România

graPPa di bruneLLo, 40 ml • 28 lei 
casteLLo banfi
grappa, Italia

S P I R I T S
- de renume -

ț I G Ă R I *
ParLiament

virginia sLims

marLboro

heets by marLboro
*Țigările sunt la prețul maximal al zilei
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L I S TĂ  D E  V I N U R I
v i n  l a  pa h a r

Iacob, DavIno (cupaj), alb 150 ml • 23,9 lei
Dealu Mare, România – sec

Iacob, DavIno (cupaj), rosé 150 ml • 23,9 lei
Dealu Mare, România – sec

Iacob, DavIno (cupaj), roșu 150 ml • 23,9 lei
Dealu Mare, România – sec

negrInI (sauvIgnon blanc &  150 ml • 23,9 lei 
Fetească regală), alb
Drăgășani, România – sec

negrInI premIum (cupaj), rosé 150 ml • 23,9 lei
Drăgășani, România – sec

muga (negru De  150 ml • 27,8 lei 
DrăgășanI), roșu
Dealu Mare, România, DOC-CMD – sec

banFI, centIne, blanco 150 ml • 24,9 lei
Toscana, Italia – sec

banFI, centIne, rosato 150 ml • 24,9 lei
Toscana, Italia – sec

banFI, centIne, rosso 150 ml • 24,9 lei
Toscana, Italia – sec

a l b

revelatIo, DavIno (cupaj) 750 ml • 169 lei
Dealu Mare, România – sec 

DomaIne ceptura,  750 ml • 139 lei 
DavIno (cupaj)
Dealu Mare, România – sec 

Iacob, DavIno (cupaj) 750 ml • 99 lei
Dealu Mare, România – sec 

solo QuInta (cupaj) 750 ml • 169 lei
Recaș, România – sec 

sole (charDonnay) 750 ml • 119 lei
Recaș, România – sec 

lacerta (rheInrIeslIng) 750 ml • 119 lei
Dealu Mare, România – sec 

lacerta (blanc De noIr) 750 ml • 119 lei
Dealu Mare, România – sec 

owner’s choIce, ana  750 ml • 109 lei 
(sauvIgnon blanc) 
Jidvei, România – sec 

owner’s choIce, marIa  750 ml • 109 lei 
(pInot grIs)
Jidvei, România – sec 

vInohora (cupaj) 750 ml • 109 lei
Purcari, Moldova – sec 

saac (sauvIgnon blanc) 750 ml • 99 lei
Dealu Mare, Urlați, România – sec 

buDureasca premIum  750 ml • 99 lei 
(charDonnay)
Dealu Mare, România – sec 

buDureasca premIum 750 ml • 99 lei 
(tămâIoasă românească)
Dealu Mare, România – sec 

colIna, pIatra albă (cupaj) 750 ml • 109 lei
Dealu Mare, România – sec 

negrInI (sauvIgnon blanc &  750 ml • 99 lei 
Fetească regală)
Drăgășani, România – sec 

wIlD rock elevatIon  750 ml • 109 lei 
(sauvIgnon blanc)
Marlborough, Noua Zeelandă – sec 

moscato D’astI 750 ml • 149 lei
Langhe, Piedmont, Italia, DOCG – demidulce

greco DI tuFo 750 ml • 129 lei
Mastroberardino, Italia, DOCG – sec 

elena walch (pInot grIgIo) 750 ml • 119 lei
Alto-Adige, Italia, DOP – sec 

chablIs 1er cru vaIllon,  750 ml • 229 lei 
DomaIne chrIstIan moreau
Burgundia, Franța – sec 

banFI, centIne, blanco 750 ml • 109 lei
Toscana, Italia – sec 

albert bIchot, pouIlly 750 ml • 319 lei
Fuisse, Burgundia, Franța – sec

albert bIchot, chablIs 750 ml • 289 lei 
DomaIne long
Depaquit, Burgundia, Franța – sec

alIra (sauvIgnon blanc) 750 ml • 99 lei
Oltina, România – sec  

valahorum, tohanI (cupaj) 750 ml • 149 lei
Dealu Mare, România – sec

san angelo, banFI 750 ml • 169 lei 
(pInot grIgIo)
Toscana, Italia – sec

r o s é

DomaIne ceptura,  750 ml • 119 lei 
DavIno (cupaj)
Dealu Mare, România – sec 

Iacob, DavIno (cupaj) 750 ml • 99 lei
Dealu Mare, România – sec 

vInohora (Fetească   750 ml • 109 lei 
neagră & montepulcIano)
Purcari, Moldova – sec 

colIna, pIatra albă  750 ml • 109 lei 
(pInot noIr)
Dealu Mare, România – sec 

saac (cupaj) 750 ml • 109 lei
Dealu Mare, Urlați, România – sec 

negrInI premIum (cupaj) 750 ml • 99 lei
Drăgășani, România – sec 

vIIle metamorFosIs (cupaj) 750 ml • 89 lei
Dealu Mare, România – sec 

buDureasca premIum (cupaj) 750 ml • 89 lei
Dealu Mare, România – sec 

serve, terra romana (cupaj) 750 ml • 109 lei
Dealurile Munteniei, România – sec 
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r o s é

r o ș u

rosé De petro vaselo  750 ml • 89 lei 
(pInot noIr)
Recaș, România – sec 

m De mInuty,  750 ml • 139 lei 
côtes De provence
Provence, Franța, AOC – sec 

DomaIne 750 ml • 189 lei 
saInt aIX
Coteaux d’Aix-en-Provence, Franța 

terres De berne,  750 ml • 139 lei 
côtes De provence
Provence, Franța, AOC – sec 

Flamboyant, DavIno (cupaj) 750 ml • 259 lei
Dealu Mare, România – sec

DomaIne ceptura,  750 ml • 179 lei 
DavIno (cupaj)
Dealu Mare, România – sec

Iacob, DavIno (cupaj) 750 ml • 99 lei
Dealu Mare, România – sec

cuvee ÜberlanD  750 ml • 189 lei 
(cabernet sauvIgnon & merlot)
Recaș, România – sec

prInce mateI,  750 ml • 159 lei 
vInarte (merlot)
Dealu Mare, România – sec

lacerta, cuvee IX 750 ml • 179 lei
Dealu Mare, România – sec

lacerta (shIraz) 750 ml • 149 lei
Dealu Mare, România – sec

lacerta (pInot noIr) 750 ml • 149 lei
Dealu Mare, România – sec

muga, negrInI  750 ml • 139 lei 
(negru De DrăgășanI)
Dealu Mare, România – sec

neptunus (shIraz) 750 ml • 139 lei
Murfatlar, România – sec

selene  750 ml • 129 lei 
(cabernet sauvIgnon)
Recaș, România – sec

serve, terra romana  750 ml • 129 lei 
(Fetească neagră)
Dealurile Munteniei, România – sec

colIna, pIatra albă  750 ml • 119 lei 
(cupaj)
Dealu Mare, România – sec

vInohora  750 ml • 119 lei 
(rară neagră & malbec)
Purcari, Moldova – sec

ornellaIa 2014 bolgherI  750 ml • 989 lei 
rosso superIore
Toscana, Italia, DOC – sec

le volte Dell’ornellaIa 750 ml • 169 lei
Toscana, Italia, IGT – sec

sassIcaIa 2014 bolgherI  750 ml • 989 lei 
rosso superIore
Toscana, Italia, DOC – sec

guIDalberto, tenuta  750 ml • 249 lei 
DI san guIDo
Toscana, Italia, IGT – sec

château saInte roselIne 750 ml • 99 lei
Provence, Franța, AOC – sec 

rosa DeI FratI, rIvIera Del  750 ml • 139 lei 
garDa brescIano
Lombardia, Italia, DOC – sec

alIra (Fetească neagră &  750 ml • 99 lei 
cabernet sauvIgnon)
Oltina, România – sec 

banFI, centIne, rosato 750 ml • 109 lei
Toscana, Italia – sec

cuvée Dolette, tohanI (cupaj) 750 ml • 109 lei
Dealu Mare, România – sec

luce Della vIte 2012 750 ml • 699 lei
Toscana, Italia, IGT – sec

lucente 2014 750 ml • 239 lei
Toscana, Italia, IGT – sec

amarone Della  750 ml • 569 lei 
valpolIcella 2009
Lombardia, Italia, DOC – sec

brunello DI montalcIno  750 ml • 389 lei 
2013 psr angelo gaja
Toscana, Italia, DOCG – sec

chIantI classIco 750 ml • 209 lei
Riecine, Italia, DOCG – sec

banFI, centIne, rosso 750 ml • 109 lei
Toscana, Italia – sec

vIrgInIe De valanDrauD,  750 ml • 399 lei 
saInt-emIlIon granD cru
Bordeaux, Franța, AOC – sec

maDemoIselle l rouge,  750 ml • 229 lei 
haut-méDoc
Bordeaux, Franța, AOC – sec

albert bIchot beaune,   750 ml • 329 lei 
côte De beaune
Burgundia, Franța – sec

barton & guestIer,   750 ml • 289 lei 
chateauneuF-Du-pape
Rhone, Franța – sec

sIchel, marQuIs De belleFont   750 ml • 279 lei 
AOC, Saint-Emilion, Grand Cru, Franța – sec

sIchel, château trIllol   750 ml • 209 lei 
Bordeaux, Franța – sec

alamos, catena wInes  750 ml • 99 lei 
(malbec)
Mendoza, Argentina – sec

casas Del bosQue,  750 ml • 149 lei 
gran reserva (syrah)
Casablanca Valley, Chile – sec

casas Del bosQue,  750 ml • 109 lei 
reserva (carmenere)
Casablanca Valley, Chile – sec

prIncIpele raDu, tohanI 750 ml • 169 lei 
(merlot)
Dealu Mare, România – sec

alIra (Fetească neagră) 750 ml • 99 lei
Oltina, România – sec

chIantI classIco, rIserva,  750 ml • 229 lei 
banFI (sangIovese)
Toscana, Italia, DOCG – sec
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