
ACASĂ EVENIMENTE MENIU GALERIE DESPRE NOI CONTACT

PIZZA

DIAVOLA
sos rosii, mozzarella, salam picant, ulei picant

28 lei

PROSCIUTTO E FUNGHI
sos rosii, mozzarella, sunca, ciuperci

28 lei

QUATTRO STAGIONI
sos rosii, mozzarella, sunca, masline, ciuperci, ardei gras

29 lei

CAPRICCIOSA
sos rosii, mozzarella, sunca, salam uscat, masline, ciuperci

32 lei

VEGETARIANA
sos rosii, mozzarella, masline, ciuperci, rosi cherry, dovlecei, ardei gras, rucola

27 lei

CARNIVORA
sos rosii, mozzarella, sunca, bacon, salam picant, carnaciori de vita

32 lei

HOT CHEESE
mozzarella, brie, gorgonzola, salam picant, peperoncino

34 lei

ALMA
sos rosii, mozzarella de bivolita, rosii cherry, prosciutto crudo, rucola, parmezan

38 lei

PASTE

CARBONARA (300g)
ou, piper, parmigiano,pancetta affumicata, lapte, smantana

25 lei

QUATTRO FORMAGGI (310g)
(la cuptor) smantana, gorgonzola, brie, mozzarella, parmigiano, piper

28 lei

ALTONNO (400g)
sos de rosii, rosii cherry, ton, ceapa, masline, peperoncino

35 lei

ARRABBIATA (275g)
sos de rosii, ulei masline, peperoncino

20 lei

SALATE

CAESAR (290g)
salata iceberg, piept de pui, pancetta affumaicatta, crutoane, dressing caesar

26 lei

GRECEASCA (300g)
rosii cherry, salata iceberg, masline, branza feta, ceapa, castraveti

26 lei

MARINARA (270g)
salata iceberg, rosii cherry, ceapa, ton, masline, porumb

28 lei

GOURMET (240g)
rosii cherry, ciuperci, brie, nuci, speck, rucola

27 lei

Ceaiuri  Ice Tea  Cafea  Racoritoare  Bere  Ceva dulce
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CEAIURI ROOIBOS

LEMON VANILLA (700ml / 300 ml)
O compoziţie ce aminteşte prin nota sa proaspată de o prajitură zemoasa cu lamâie şi vanilie.
Ingrediente: Rooibos verde, iarbă de lămâie, coajă de lămâie,

19 / 11  lei

CHOCOLATE PASSION (700 ml / 300 ml)
O combinaţie care depăşeşte orice aşteptare. Notele dulci şi cremoase de ciocolată cu lapte transformă gustul propriu, foarte popular, al fructului de bergamotă.�
Ingrediente: Rooibos, aromă, lămâie deshidratată, tablete de ciocolată, Lemonmyrtle.

19 / 11  lei

SWEET CHERRY (700 ml / 300 ml)
Ciresele proaspete si coapte culese direct din pom ne duc cu gandul la inceputul verii. In celelalte anotimpuri noi va oferim o alternativa la fructele proaspete prin aceasta creatie de
ceai. Gustul dulce de fructe iti aminteste de o bomboana cunoscuta in zilele copilariei.�
Ingrediente: ceai rooibos, muguri de iarba neagra, bucati de cirese.

19 / 11  lei

RED CHAI (700 ml / 300 ml)
Gustul complet al ceaiului de rooibos este o bază ideală pentru ingredientele adăugate. Un ceai picant ce trebuie încercat!
�Ingrediente: Rooibos, seminţe de anason, bucăţi de ghimbir, boabe negre de piper, seminţe de cardamon, bucăţi de scorţişoară, cuişoare,

19 / 11  lei

CARAMELLE (700 ml / 300 ml)
Savoarea caramelului este redată încântător în asocierea cu ceaiul rooibos. Plăcere pură!�
Ingrediente: Rooibos, bucăţi de caramel.

19 / 11  lei

PUMPKIN CREAM (700 ml / 300 ml)
Când ne gândim la dovleac, ne trec prin gând dovlecii de Halloween. Dar noul nostru sortiment cu rooibos nu ne inspira a toamna; amestecul de flori si fructe ii confera savoare
extraordinară si proaspetime.�
Ingrediente: Rooibos, bucati de dovleac si de pepene galben, miere, bucati de mere, , frunze de urzică, petale de floarea-soarelui.

19 / 11  lei

SUMMER AFTERNOON (700 ml / 300 ml)
În această compoziţie s-a combinat prospeţimea eucaliptului cu dulceaţa piersicilor şi portocalelor. Parfumul de mentol şi de fructe te va duce spre zonele sălbatice din Australia şi
garantează o experientă de gust specială.
�Ingrediente: Rooibos, frunze de eucalipt, coajă de portocală, flori de portocal

19 / 11  lei

ROOIBOS DELIGHT (700 ml / 300 ml)
Un ceai care încântă deopotrivă prin bogăţia de ingrediente şi prin gustul intens de biscuiţi cu ghimbir şi portocale dulci. Ingredientele exotice adaugă un plus de fineţe.
�Ingrediente: roiboos, bucăţi de migdale, fistic, coajă de portocală, coriandru, piper roz.

19 / 11  lei

PARFUM ORIENTAL (700 ml / 300 ml)
Un ceai care nu numai ca arata fantastic, dar te incanta cu gustul sau senzual. Scortisoara si vanilie, cu o delicata aroma de iasomie, te va duce departe in lumea magica a
Orientului. Lasa-te purtat si bucura-te de calatoria plina de fantezie, colorata si emotionanta si scufunda-te in aceasta aroma incantatoare.�
Ingrediente: rooibos, scortisoara, stelute de anason, flori de iasomie chinezeasca.

19 / 11  lei

CRANBERRY VANILLA (700 ml / 300 ml)
Din America de Nord pana in Africa de Sud,din Alaska la Capul Bunei Sperante meciul dintre afine si vanilie si-a facut inca o data simtita prezenta. Este un amestec ce uneste mai
multe continente – fructe picante, usor amarui se intalnesc cu dulcea si cremoasa vanilie iar rooibosul le completeaza excelent cu gustul lui caracteristic.
Ingrediente: rooibos, felii de merisor, vanilie.

19 / 11  lei

CEAIURI DE FRUCTE

SWEET APPLE (700 ml / 300 ml)
�O infuzie cu conţinut scăzut de acid. Amestecul de mere, scorţişoară, cardamon şi migdale recreează parfumul şi gustul Crăciunului.�
Ingrediente: bucăţi de mere, scorţişoară, migdale, felii de portocală, măceşe, cardamon, piper roz.

19 / 11  lei

TURKISH APPLE (700 ml / 300 ml)
Aceasta combinatie este foarte populara in Turcia. Prospetimea speciala a bucatilor de mar ne ofera un moment de visare la regiunile insorite ale Turciei.�Este un ceai cu aciditate
scazuta. Baza lui sunt merele coapte, plus mere verzi si bucati de ananas. Este un ceai bogat in Vitamina C.�
Ingrediente: bucati de mere si ananas, bucati de mere uscate.

19 / 11  lei

CRAZY LOVE (700 ml / 300 ml)
Acest ceai de fructe rosii are o aroma placuta cu aciditate scazuta, iar sucul fructelor interactioneaza foarte bine cu dulceata bananei. Aroma de vanilie completeaza si inconjoara
delicat fructele. O bautura delicioasa, care poate fi servita atat calda cat si rece.�
Ingrediente: flori de hibiscus, stafide, soc, banane, coacaze si capsuni deshidratate.

19 / 11  lei

TROPICAL FRUIT (700 ml / 300 ml)
Plăcerea fructelor savuroase se regăseşte în acest ceai bogat şi exuberant!
�Ingrediente: bucăţi de cireşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, afine

19 / 11  lei

BORA BORA (700 ml / 300 ml)
O creaţie ce se mândreşte să poarte numele insulei supranumite şi Perla Polyneziei. Arome dulci şi astringente, fructe roşii şi galbene se completează perfect unele pe altele în această
infuzie.�
Ingrediente: flori de hibiscus, mere, papaya, căpşuni, zmeură, coacăze, stafide, petale de floarea soarelui şi albăstrele.

19 / 11  lei

MIAMI ICE (700 ml / 300 ml)
�Fructe roşii diferite au fost amestecate cu flori de albăstrele şi înnobilate cu căpşuni roz uscate . Bucăţele de papaya şi de măr dau amestecului o dulceaţă deosebită. Această
băutură bogata energizează datorită aromelor intense şi gustului deosebit.
�Ingrediente: soc, petale de hibiscus, bucăţi de măr, cubuleţe de papaya, coacăze, coajă de măceşecoacăze negre, afine, bucăţi uscate de căpşuni, petale de albastrele.

19 / 11  lei

LOVE & ROSES (700 ml / 300 ml)
Aroma si culoarea acestui ceai este data de bobocii de trandafiri roz, bucatile de fructe si perlele de morcov negru iar gustul este influentat de dulceata si prospetimea

21 / 12  lei



fructelor.�Frumos si dulce – sa te tot indragostesti!�
Ingrediente: bucati de mere, ananas, soc, petale si muguri de trandafiri, hibiscus, capsuni, felii de merisor, perle de morcov negru.

PALAIS ROYAL (700 ml / 300 ml)
�Un veritabil rege al amestecurilor de ceaiuri de fructe. Nobil, simplu şi elegant. Vă recomandăm să serviţi aceasta infuzie ca ceai cu gheaţă.�
Ingrediente: cubuleţe de papaya, petale de hibiscus, coacăze, coacăze negre, afine, fructe de soc, căpşuni uscate şi bucăţele de mure si zmeură.

19 / 11  lei

CEAI DE MANGO (700 ml / 300 ml)
Un amestec exploziv de fructe! Doar fulgi mari si cuburi de fructe exotice suculente sunt baza acestui ceai cu aciditate scazuta.Gustul artistic este consolidat de aroma proaspata si
dulce. Un ceai delicios care da clasa multor sucuri.Trebuie sa va ganditi de doua ori inainte de a adauga orice indulcitor.
Ingrediente: cuburi si fulgi de mango si ananas, felii de portocale, bucati de mandarine, sofranel, galbenele, bucati de capsuni.

21 / 13  lei

ORANGE ICE CREAM (700 ml / 300 ml)
Fructe, aroma cremoasa de portocala, vanilie si frisca acoperite de menta dulce marocana – o sentatie spectaculoasa si suculenta, ca cea data de inghetata reala. In loc de hibiscus
am apelat la o cantitate mica de mere acre ca baza a acestui ceai, asteptarea lui lasandu-ti gura apa.
Ingrediente: bucati de mere dulci si acre, protocale, menta, galbenele, sofranel.

19 / 11  lei

PINA COLADA (700 ml / 300 ml)
Echivalentul non-alcoolic al ceaiului cocktail, celebru in toata lumea, vine fierbinte pe urmele omologului sau. Plin de viata, datorita fructelor proaspete si zemoase de ananas, cu un
strop de frisca si nuca de cocos, acesta este un amestec delicios.

19 / 11  lei

JAMAICA RUM (700 ml / 300 ml)
Un amestec popular care nu trebuie să lipsească din nici o gamă superioară de produse. Ceaiul nostru are un caracter aparte, proaspăt, datorită zmeurii uscate, a murelor şi a
bucăţilor mari de căpşuni. Arome fine ce vă vor aduce aminte de romul distilat.

19 / 11  lei

CEAIURI VERZI

SUMMER PASSION (700 ml / 300 ml)
�Un amestec nobil de ceaiuri verzi şi albe. O urmă fină exotică defineşte caracterul ceaiului verde.�
Ingrediente: Ceai verde Sencha, Lung Ching, Yunnan şi Pai Mu Tan, aromă, cuburi de mango, fulgi de ananas, muguri de trandafir.

21 / 13  lei

ENCHANTED FOREST (700 ml / 300 ml)
�Acest amestec din suavul ceai Sencha şi mate picant reprezintă o adevărată surpriză.�
Ingrediente: ceai verde, mate, felii de cocos, petale de trandafir, flori de albăstrea

19 / 11  lei

RASPBERRIES & ORCHIDS (700 ml / 300 ml)
Fructe coapte rosii si zemoase combinate cu un ceai verde de calitate, innobilat cu orchidee.�Proaspat culese, servite cu inghetata sau intr-o infuzie de ceai, fructele de padure
continua sa ne incante.�
Ingrediente: china sencha, china orchids, bucati de zmeura si capsuni uscate, afine, bucati de visine.

20 / 12  lei

SENCHA SAKURA (700 ml / 300 ml)
�Ceai verde Sencha îmbogăţit cu delicioase cireaşe şi petale de trandafir; un ceai clasic printre ceaiurile aromate.

19 / 11  lei

SENCHA LEMON (700 ml / 300 ml)
Aroma de lamâie aduce un impuls de gust dar şi o notă dulce, subtilă ceaiului verde Sencha. Un ceai ce a câştigat mulţi prieteni de-a lungul anilor şi care a devenit un clasic pentru
orice colecţie.
�Ingrediente: Ceai verde Sencha, iarbă de lămâie, coajă  de lămâie.

19 / 11  lei

SENCHA EXOTIC FRUIT (700 ml / 300 ml)
Aspectul acestei infuzii cu fulgi portocalii de papaya pe fondul verde al ceaiului, reaminteşte de o zi de vară caldă şi însorită.Aroma sa pur şi simplu te face să te simţi fericit!
�Ingrediente: ceai verde, iarbă de lămâie, bucăţi de mere, bucăţi de portocală, fulgi de papaya.

19 / 11  lei

SENCHA CINNAMON (700 ml / 300 ml)
Ceai sencha japonez imbogatit cu scortisoara, un adevarat deliciu pentru simturi.�
Ingrediente: Ceai verde Sencha, scortisoara.

19 / 11  lei

SERENDIPITY (700 ml / 300 ml)
Ceaiul casei se concretizează într-un amestec reconfortant ce aminteşte de atingerea primelor raze călduţe ale soarelui de primăvară. Boboci de trandafir şi petale multicolore aduc
zâmbetul şi speranţa iar aromele de vanilie şi fructe proaspete răsfaţă papilele gustative.�
Ingrediente: Ceai verde Sencha, boboci de trandafir, bucăţi de căpşună, petale de nalbă şi floarea soarelui.

19 / 11  lei

ASSAM JONKTALLEE (700 ml / 300 ml)
Acest ceai este o specialitate nefermentata din regiunea cultivatoare de ceai Assam. Frunza sa verde, fina si bine conturata, starneste interesul pentru ceai verde si Assam.
Caracterul sau verzui unic face acest ceai un exemplu extraordinar in lume.

21 / 13  lei

CEAIURI NEGRE

BLACK CHAI (700 ml / 300 ml)
Amestec seducator de ceai negru şi condimente delicioase.
�Ingrediente: ceai negru, scorţişoară, seminţe de anason, bucăţi de ghimbir, cuişoare, rădăcini de cicoare, seminţe de cardamon, cardamon întreg.

18 / 11  lei

MARTZIPAN BLACK TEA (700 ml / 300 ml)
Bogaţia de aromă a marţipanului în combinaţie cu ceaiul negru îi va încânta pe iubitorii de ciocolată cu marţipan! Recomandăm să-l serviţi cu lapte şi cu miere.�
Ingrediente: ceai negru, marţipan, boabe de piper roz, bucăţi de ciocolată.

21 / 12  lei

OOLONG (700 ml / 300 ml)
�Este un ceai semi-fermentat. Mai parfumate, mai dulci, mai puţin bogate în teină decât ceaiurile verzi, ceaiurile oolong sunt foarte apreciate.

22 / 13  lei



EARL GREY SUPERIOR (700 ml / 300 ml)
�Aroma de bergamotă, deosebit de apreciată, oferă finului ceai negru clasic indian o prospeţime nobilă.�
Ingrediente: ceai negru, bergamotă.

18 / 11  lei

PEARL NIGHTS (700 ml / 300 ml)
�Note de citrice, boabe şi migdale cremoase îmbogăţesc acest amestec de ceai negru si verde din China şi Ceylon cu un gust exotic, oriental.�
Ingrediente:  ceai negru, ceai verde, coajă de portocale, petale de flori de trandafiri, petale de flori de filimică.

19 / 11  lei

CEAIURI AYURVEDICE

MEN'S ACTIVITY TEA (700 ml / 300 ml)
�La baza compoziţiei acestui ceai stau învăţături din tradiţia ayurvedică. Gustul picant, astringent cu atingeri de ghimbir şi piper va învinge oboseala oricarui bărbat şi va
revitaliza întreaga familie.
�Ingrediente: scorţişoară, bucăţi de ghimbir, cuişoare, piper negru, cardamon, mentă, frunze de rozmarin, salvie, lemn dulce, Smilax regelii (sarsaprilla), roşcovă.

20 / 12  lei

WOMAN'S ACTIVITY TEA (700 ml / 300 ml)
O infuzie ce atrage prin parfumul de ienupăr şi portocale şi se remarcă prin gustul delicat, deplin cu note de fenicul şi scorţişoară. Cu siguranţă şi bărbaţii vor aprecia acest ceai.
�Ingredinete: coajă de portocală, bucăţi de scorţişoară, fenicul, rădăcină de lemn dulce, cardamon, rădăcina de ghimbir, rădăcini de angelică şi păpădie, cuişoare, fructe de
ienupăr.�

20 / 12  lei

BALANCE TEA (700 ml / 300 ml)
Conform învăţăturilor ayurvedice aceast amestec de plante are efect calmant şi echilibrant. Gustul dulce, uşor, cu accente florale, invită la un moment de relaxare.
�Ingrediente: bucăţi de scorţişoară, rădăcini de lemn dulce, bucăţi de ghimbir, fenicul, coajă de portocală, cardamon.

20 / 12  lei

TSUNAMI (700 ml / 300 ml)
Ceai cu efect impotriva oboselii. Gust dulce natural.
�Ingrediente: Bucăţi de scorţişoară, rădăcină de lemn dulce, bucăţi de ghimbir, chimen-dulce, coajă de portocală, cardamon întreg.

20 / 12  lei

CEAIURI SPECIALE

CEAI GALBEN (700 ml / 300 ml)
Ceaiul galben este un ceai nefermentat sau neoxidat pentru obţinerea căruia se culeg manual doar mugurii tineri, singulari înainte de a se deschide. Infuzia obţinută are o nuanţă
uşor gălbuie şi un miros dulce asemănător mierii.

28 / 15 lei

CEAI ALB (700 ml / 300 ml)
Un ceai rafinat ce provine din mugurii plantei de ceai culesi atunci cand inca sunt acoperiti de un fin puf alb – de unde si numele. Gustul este usor si dulce. Contine mai putina
cofeina decat alte tipuri de ceai.

31 / 16  lei

WHITE TEA SECRETS (700 ml / 300 ml)
Bucăţi de scorţişoară şi mere contrastează plăcut cu amestecul de ceai alb şi verde. Un ceai ce aminteşte prin parfumul său de prăjitura cu mere.
Ingrediente: ceai alb, ceai verde, bucăţi de scorţişoară, bucăţi de mere uscate.

21 / 13  lei

JASMINE (700 ml / 300 ml)
Ceai fin chinezesc cu frunze aromate, recoltate şi prelucrate cu grijă, ce evidenţiază calităţile florii de iasomie.�
Ingrediente: ceai verde semifermentat, floare de iasomie.

21 / 13  lei

MATE (700 ml / 300 ml)
Preparat din frunzele arbustului yerba mate ce creşte în zona subtropicală a Americii de sud, este un ceai cu o aromă asemanatoare cu cea a ceaiurilor verzi. Datorită multiplelor
sale efecte benefice este supra-numită “băutura zeilor” Conţine cofeină, este energizant dar este mai puţin stimulent decăt cafeaua şi fară efectele negative ale acesteia. În Argentina
şi Uruguay este considerată băutură naţională.

19 / 11  lei

MATE CU PORTOCALE (700 ml / 300 ml)
�Ingrediente: Mate, flori de portocal.

19 / 11  lei

LAPACHO VANILLA (700 ml / 300 ml)
Provine din scoarţa arborelui Lapacho. Aroma sa slabă şi delicată este îmbogăţită cu vanilie proaspată. Nu conţine cofeină şi cantitatea de tanin este redusă. (Timp de infuzie cca.
30 min)

19 / 11  lei

GREEN CHAI (700 ml / 300 ml)
�O variantă de chai delicată si elegantă. Datorită ceaiului verde acest amestec este mai proaspăt şi mai puţin intes decât chai-ul negru. Gustul delicios se păstrează chiar şi după ce
s-a răcit.�
Ingrediente: ceai verde, seminţe de cardamon, bucăţi de ghimbir, cuişoare, piper negru, scorţişoară, mentă.

19 / 11  lei

VARA DE MENTA (700 ml / 300 ml)
�Menta traditionala confera acestui ceai o prospeţime nouă şi plină de viaţă. În asta constă succesul acestui amestec de ierburi de ceai, foarte revigorant. Farmecul petalelor de
trandafir şi de nalbă se armonizează perfect cu menta şi a iarba de lamaie.�
Ingrediente: frunze de urzică, menta, iarba de lamaie, coajă de portocală, rădăcină de lemn dulce, flori de trandafir şi de nalbă.�

19 / 11  lei

KUKICHA TEA (700 ml / 300 ml)
Calitatea acestui ceai se datoreaza petiolilor cunoscuti si sub numele de "kuki,"obtinuti in urma procesarii frunzelor Sencha si Bancha.Se obtine astfel un ceai lipsit aproape complet
de cofeina,dar bogat in minerale.Kukicha prajit este un ceai verde
special cu un puternic gust dulceag.

28 / 15 lei

GINGER FRESH (700 ml / 300 ml)
Fructe, lemon grass–ul proaspat si condimentat cu ghimbir il face perfect impreuna cu gustul dulceag de lemn dulce. Aromele atractive ale acestui ceai combina invatatura Indiana
si ideea Europeana despre o sanatate perfecta.
Ingrediente: lemon–grass, lemn dulce, bucati de ghimbir, menta, coaja de lamaie, piper negru.

19 / 11  lei



ICE TEA

CRAZY LOVE (1200 ml)
Acest ceai de fructe rosii are o aroma placuta cu aciditate scazuta, iar sucul fructelor interactioneaza foarte bine cu dulceata bananei. Aroma de vanilie completeaza si inconjoara
delicat fructele. O bautura delicioasa, care poate fi servita atat calda cat si rece.
�Ingrediente: flori de hibiscus, stafide, soc, banane, coacaze si capsuni deshidratate.

25 lei

TROPICAL FRUIT (1200 ml)
Plăcerea fructelor savuroase se regăseşte în acest ceai bogat şi exuberant!�
Ingrediente: bucăţi de cireşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, afine

25 lei

BORA BORA (1200 ml)
�O creaţie ce se mândreşte să poarte numele insulei supranumite şi Perla Polyneziei. Arome dulci şi astringente, fructe roşii şi galbene se completează perfect unele pe altele în
această infuzie.
�Ingrediente: flori de hibiscus, mere, papaya, căpşuni, zmeură, coacăze, stafide, petale de floarea soarelui şi albăstrele, 

25 lei

MIAMI ICE (1200 ml)
�Fructe roşii diferite au fost amestecate cu flori de albăstrele şi înnobilate cu căpşuni roz uscate . Bucăţele de papaya şi de măr dau amestecului o dulceaţă deosebită. Această
băutură bogata energizează datorită aromelor intense şi gustului deosebit.�
Ingrediente: soc, petale de hibiscus, bucăţi de măr, cubuleţe de papaya, coacăze, coajă de măceşecoacăze negre, afine, bucăţi uscate de căpşuni, petale de albastrele.

25 lei

PALAIS ROYAL (1200 ml)
�Un veritabil rege al amestecurilor de ceaiuri de fructe. Nobil, simplu şi elegant. Vă recomandăm să serviţi aceasta infuzie ca ceai cu gheaţă.
�Ingrediente: cubuleţe de papaya, petale de hibiscus, coacăze, coacăze negre, afine, fructe de soc, căpşuni uscate şi bucăţele de mure si zmeură.

25 lei

CEAI DE MANGO (1200 ml)
Un amestec exploziv de fructe! Doar fulgi mari si cuburi de fructe exotice suculente sunt baza acestui ceai cu aciditate scazuta.Gustul artistic este consolidat de aroma proaspata si
dulce. Un ceai delicios care da clasa multor sucuri.Trebuie sa va ganditi de doua ori inainte de a adauga orice indulcitor.
Ingrediente: cuburi si fulgi de mango si ananas, felii de portocale, bucati de mandarine, sofranel, galbenele, bucati de capsuni.

30 lei

ORANGE ICE CREAM (1200 ml)
Fructe, aroma cremoasa de portocala, vanilie si frisca acoperite de menta dulce marocana – o sentatie spectaculoasa si suculenta, ca cea data de inghetata reala. In loc de hibiscus
am apelat la o cantitate mica de mere acre ca baza a acestui ceai, asteptarea lui lasandu-ti gura apa.
Ingrediente: bucati de mere dulci si acre, protocale, menta, galbenele, sofranel.

25 lei

VARA DE MENTA (1200 ml)
Menta traditionala confera acestui ceai o prospeţime nouă şi plină de viaţă. În asta constă succesul acestui amestec de ierburi de ceai, foarte revigorant. Farmecul petalelor de
trandafir şi de nalbă se armonizează perfect cu menta şi iarba de lamaie.
Ingrediente: frunze de urzică, menta, iarba de lamaie, coajă de portocală, rădăcină de lemn dulce, flori de trandafir şi de nalbă.

25 lei

JAMAICA RUM (1200 ml)
Un amestec popular care nu trebuie să lipsească din nici o gamă superioară de produse. Ceaiul nostru are un caracter aparte, proaspăt, datorită zmeurii uscate, a murelor şi a
bucăţilor mari de căpşuni. Arome fine ce vă vor aduce aminte de romul distilat.

25 lei

PINA COLADA (1200 ml)
Echivalentul non-alcoolic al ceaiului cocktail, celebru in toata lumea, vine fierbinte pe urmele omologului sau. Plin de viata, datorita fructelor proaspete si zemoase de ananas, cu un
strop de frisca si nuca de cocos, acesta este un amestec delicios.

25 lei

CAFEA

ESPRESSO (110 ml)
Cafea espresso.

9 lei

ESPRESSO DUBLU (220 ml)
Cafea espresso

12 lei

ESPRESSO DECAF (110 ml)
Cafea espresso decaf

9 lei

CAFFE LATTE (220 ml)
cafea espresso, lapte

12 lei

CAPPUCCINO (220 ml)
cafea espresso, lapte, spuma de lapte

11 lei

CAPPUCCINO VIENEZ (220 ml)
cafea espresso, lapte, spuma de lapte, frisca

13 lei

DECAPPUCCINO (200 ml)
cafea espresso decaf, lapte, spuma de lapte

11 lei

MOKACCINO (220 ml)
cafea espresso, spuma de lapte, pudra de ciocolata

13 lei

CAFEA TURCEASCA (220 ml) 10 lei



cunoscatorii stiu

IRISH COFFEE (110 ml)
cafea espresso, whisky irlandez, zahar brun, spuma de lapte

13 lei

CUBANO CAFFE (110 ml)
cafea espresso, rom, zahar brun

13 lei

FRAPPE (300 ml)
inghetata : vanilie, ciocolata, caramel, menta,capsiuni

15 lei

GANO CAFFE 3IN1 (220 ml)
cafea braziliana cu ganoderma lapte si zahar

9 lei

GANO CAFFE MOCHA (220 ml)
extract de ganoderma , cafea si cacao

12 lei

GANO CAFFE CLASSIC (110 ml)
cafea neagra braziliana

9 lei

CIOCOLATA CALDA

CIOCOLATA CALDA CLASICA (200 ml) 12 lei

CIOCOLATA CALDA ALBA (200 ml) 12 lei

CIOCOLATA GANO (300 ml) 13 lei

CHOCOLATE PASSION (200 ml)
ciocolata calda clasica, alune de padure, stafide, scortisoara

13 lei

WHITE PASSION (200 ml)
ciocolata calda alba, migdale, cardamom

13 lei

BAUTURI RACORITOARE

APA PLATA EVIAN (330 ml) 11 lei

APA PLATA LADORNA (330 ml) 7 lei

APA MINERALA (330 ml) 7 lei

COCA COLA (250 ml) 7 lei

COCA COLA ZERO (250 ml) 7 lei

DR PEPPER (350 ml) 9 lei

BUNDABERG GUAVA (375 ml) 12 lei

BUNDABERG LEMON/LIME (375 ml) 12 lei

BUNDABERG PEACH (375 ml) 12 lei

BUNDABERG PINK GREFF (375 ml) 12 lei

REDBULL (250 ml) 13 lei

SUC PULPA ALOE (250 ml) 9 lei

SUC PULPA ALOE RODIE (250 ml) 9 lei



SUCURI FRUCTE ȘI LEGUME PROASPĂT STOARSE

FRESH PORTOCALE (250 ml) 13 lei

FRESH GRAPEFRUIT (250 ml) 13 lei

LIMONADA (250 / 750ml) 12 / 25  lei

ORANJADA (250 / 750ml) 12 / 25  lei

MILKSHAKE

MILKSHAKE CAPSUNI (330 ml) 16 lei

MILKSHAKE BANANA SI CIOCOLATA (330 ml) 16 lei

MILKSHAKE CAPSUNI SI BANANE (330 ml) 16 lei

BERE

HEINEKEN (330 ml) 9 lei

CORONA EXTRA (330 ml) 13 lei

LEFFE BRUNA (330 ml) 11 lei

BERE GHIMBIR (375 ml) 12 lei

NENEA IANCU BLONDA (500 ml) 11 lei

NENEA IANCU ALBA NEFILTRATA (500 ml) 12 lei

ZAGANU BLONDA (500 ml) 9 lei

ZAGANU BRUNA (500 ml) 10 lei

VINURI

MARTINI PROSECCO (750 ml)
Spumant / Sec - Italia

95 lei

CASHMERE (750 ml)
Spumant / Dulce Rose Romania

50 lei

SAUVIGNON BLANC, FETEASCA ALBA TARLA 101 (750 ml)
Vin Alb / Lechinta Transilvania

55 lei

CHARDONNAY CORCOVA (750 ml)
Vin Alb / Mehedinti

60 lei

FETEASCA ALBA SERAFIM LICORNA WINERY (750 ml)
Vin Alb / Dealu Mare

50 lei

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE CORTE GIARA (750 ml)
Vin Alb / Veneto Italia

100 lei

MERLOT, CABERNET SAUVIGNON TARLA 101 (750 ml) 55 lei



Vin Roze / Corcova Mehedinti

SHIRAZ, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT CORCOVA (750 ml)
Vin Roze / Mehedinti

60 lei

BURGUND MARE, MERLOT SERAFIM LICORNA WINERY (750 ml)
Vin Roze / Dealu Mare

50 lei

MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, FETEASCA NEAGRA TARLA 101 (750 ml)
Vin Rosu / Dealu Mare Ceptura

60 lei

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT CORCOVA (750 ml)
Vin Rosu / Mehedinti

65 lei

SYRAH RESERVA CORCOVA (750 ml)
Vin Rosu / Mehedinti

90 lei

FETEASCA NEAGRA SERAFIM LICORNA WINERY (750 ml)
Vin Rosu / Dealu Mare

50 lei

VIN LA PAHAR (200 ml)
Alb / Roze / Rosu - Vinuri reprezentative romanesti

14 lei

LONG DRINKS

CUBA LIBRE (250 ml) 19 lei

MOJITO (250 ml) 19 lei

VODKA ORANGE (250 ml) 17 lei

VODKA APPLE (250 ml) 17 lei

CAMPARI ORANGE (250 ml) 17 lei

TEQUILA SUNRISE (250 ml) 17 lei

CEVA DULCE

BISCUITI CAISE SI MUSLI (100 g) 9 lei

BRIOSE DE CASA (1/buc) 6 lei

BISCUITI NUCA SI CIOCOLATA (100 g) 12 lei

PLACINTA (1/buc)
Mere,dovleac.

12 lei

BISCUITI CIOCOLATA (100 g) 12 lei

DULCEATA (100 g) 9 lei

TURTA DULCE (100 g) 9 lei

COCKTAIL FRUCTE DESHIDRATATE (100 g) 15 lei

MIX FRUCTE DESHIDRATATE / ALUNE (100 g) 15 lei

INGHETATA ASORTATA (200 g)
Cu fructe proaspete (capsuni, banane, mix alune)

16 lei

MIX ALUNE (100 g)
Caju, alune padure, migdale, arahide, nuca

14 lei

CHEESECAKE (1/buc)
Capsuni, zmeura, ciocolata

14 lei



NACHOS
Sos branza, sos picant.

15 lei
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