




Ochiuri cu pâine toast și unt (1,3,7) 85/60 g  9.60 lei
(ouă, pâine toast, unt, ulei de floarea soarelui, roșii)

Omletă țărănească (3) 240 g 13.80 lei
(ouă, slănină, salam, ardei, ceapă)

Cașcaval pane (1,3,7)  160 g 16.40 lei

Tom si Jerry (1,3,7)  70/150g 15.90 lei 
(șnitel din piept de pui, cartofi piure)

Evantai  70/150g 16.40 lei 
(piept de pui la grătar, cartofi prăjiți)

Bruschete cu roșii și busuioc (1) 200 g 11.70 lei
(pâine toast, roșii, ulei de măsline, sos pesto, usturoi)

Tortilla de pui (1,3,7,10) 250 g 17.00 lei
(lipie, piept de pui, cașcaval, roșii, salată verde, ardei, maioneză)

Kebab în piadină (1,3,7,10) 280 g 13.80 lei
(piept de pui, castraveți murați, cartofi, maioneză)

Focaccia cu usturoi și oregano (1) 190 g 5.30 lei
Focaccia cu sos pesto şi caşcaval (1,7) 190 g 9.60 lei
Chifle (1,3) 70 g 1.60 lei

Mic dejun & Gustări reci

Preparate pentru copii

Tortilla & Sandwich



Bulz ciobănesc (3,7) 450 g 26.00 lei
(mămăligă, brânză, bacon, ou)

Platou țărănesc (6,7) 850 g 61.50 lei
(bacon, slăninuță, jumări din bacon, cârnaţi, cârnaţi picat, 
salam picant, telemea, roșii, ceapă, ardei, măsline)

Tochitură de porc cu mămăliguță (7) 250/180 g 32.30 lei
(cârnaţi de casă, bacon, carne de porc, telemea, smântână)

Ciorbă de burtă (3,7,9) 120/280 g 18.00 lei
Ciorbă de fasole cu ciolan afumat (9) 150/250 g 16.00 lei
Ciorbă  țărănească de văcuță (9) 150/250 g 17.50 lei
Ciorbă de zarzavat (9) 150/250 g 10.60 lei
Ciorbă ardelenească cu carne de porc (3,7,9,10) 120/280 g 16.00 lei
Ciorbă de pui a la grec (3,7,9,10) 120/280 g 17.00 lei
Supă cremă de legume cu crutoane (1,7,9) 350 g 13.50 lei

Smântână (7) 100 g 4.30 lei
Ardei iute 1buc 1.10 leu

Specialități românești 

Ciorbe şi supe



Platou vegetal (3,7,10) 270/50 g 24.40 lei
(legume la grătar, broccoli pane, conopidă pane, specialitate pe bază de uleiuri vegetale, sos alb 
de usturoi) Conţine ou. 

Ciorbă de zarzavat (9) 150/250 g 10.60 lei
Supă cremă de legume cu crutoane (1,7,9) 350 g 13.50 lei
Ciulama de ciuperci cu mămăliguţă (1) 200/200 g 16.00 lei
(ciuperci, ceapă, ardei, mămăligă)

Chifteluţe de post (1) 230 g 16.00 lei
(cartofi, orez, ceapă, ciuperci, pătrunjel, ardei, pesmet, usturoi)

Legume la grătar 220 g 15.00 lei
(ardei, roşii, ceapă, dovlecel, ciuperci, oregano, miere de albină)

Spaghetti al pomodoro (1) 350 g 19.00 lei
(spaghetti, sos de roşii, usturoi, busuioc)

Pizza vegetariană de post (1) 490 g 27.50 lei
(aluat, sos de roşii, legume, specialitate pe bază de uleiuri vegetale, broccoli)

Preparate vegetariene şi de post



Salată de pui exotică (3,7,9,10) 350 g 29.00 lei
(piept de pui, morcovi, măr, ananas, măsline, salată verde, 
sos alb de usturoi, mozzarella, ţelină, roşii)

Salată Energy (7) 350 g 31.20 lei
(brânză telemea, piept de pui, varză, ardei, roşii, castraveţi, salată verde, sos vinaigrette)

Salată Ceasar (1,3,7) 350 g 31.20 lei
(piept de pui, roşii, castraveţi, ardei, crutoane, sos o mie de insule, mozzarella, salată verde)

Cartofi aurii (3,7,10) 150 g 8.50 lei
(cartofi, sos alb de usturoi)

Legume la grătar 220 g 15.00 lei
(ardei, roşii, ceapă, dovlecel, ciuperci, oregano, miere de albină)

Legume asortate (7) 130 g 8.50 lei
(amestec mexican, unt, condimente)

Cartofi la cuprot cu rozmarin (7) 200 g 9.60 lei
Cartofi nature 150 g 6.40 lei
Cartofi prăjiţi 150 g 8.50 lei
Cartofi piure (7) 200 g 8.50 lei
Pilaf de orez 150 g 6.00 lei
Mămăliguţă 100 g 4.30 lei

Salate

Garnituri

Campanale “Dana” (1,3,6,7) 350 g 30.70 lei
(paste campanale, ciuperci, bacon, piept de pui, cremă vegetală, mozzarella)

Spaghetti/Penne alla Carbonara (1,3,6,7) 350 g 28.60 lei
(Spaghetti, bacon, ou, penne, cremă vegetală, mozzarella)

Spaghetti/Penne alla Bolognese (1,7) 350 g 24.90 lei
(spaghetti, sos de carne, penne, mozzarella)

Spaghetti al Pomodoro (1) 350 g 19.00 lei
(spaghetti, sos de roşii, usturoi, busuioc)

Paste



Capriciu de primăvară (1,3,6,7) 230/100 g 37.00 lei
(piept de pui, broccoli, sos de cașcaval afumat)

Piept de rață cu sos de portocale  200/30/150 g 49.80 lei
si orez sălbatic 
(piept de rață, orez sălbatic, portocale, ceapă, unt, cognac, sare, piper)

Piept de pui cu sos indian (1,6,7) 400 g 28.60 lei
Mixed grill din carne de pui 500 g 42.40 lei
(pulpă dezosată, piept, aripioare, cartofi piure, ciuperci sote, salata de varză)

Gyros de pui la farfurie (7,10) 420 g 31.20 lei
(carne de pui, cartofi prăjiți, salată de varză, sos tzatziki, ceapă)

Crokete de pui (1,3) 200 g 19.60 lei
(piept de pui, pesmet special)

Aripioare crocante cu cartofi (1,3,7,10) 240/150/50 g 31.80 lei
prăjiți și sos alb de usturoi
Piept de pui la grătar 150 g 22.30 lei
Cordon Bleu (1,3,6,7) 180 g 24.90 lei
(piept de pui, cașcaval, ouă, șuncă, pesmet, condimente)

Șnițel de pui în ou sau pesmet (1,3) 150 g 19.60 lei
Pulpe dezosate la grătar 150 g 24.40 lei

Preparate din carne de pasăre



Somon la grătar în crustă de ierburi  170/40 g 59.40 lei
şi cremă de lămâie
Păstrăv la grătar sau tigaie (2) 100 g 17.00 lei

Burger cu cartofi, coleslaw şi inele de ceapă (1,3,6,10)  35.00 lei
(carne de vită, dulceață de ceapă, roșii, castraveți murați, salată verde,  cartofi prăjiți, inele de 
ceapă, varză, morcovi, iaurt, maioneză, unt, parmesan) 80/100/120/40g
Cubuleţe de vită cu cartofi piure (7) 300/200 g 45.60 lei
(pulpă de mânzat, ceapă, ardei, usturoi, cartofi piure)

Preparate din peşte

Preparate din carne de vită

Costiţe barbeque cu cartofi wedges (6) 350/200 g 49.80 lei
(costiţe, cartofi wedges, sos barbeque)

Cotlet rustic (1,3,7,10) 250 g 30.20 lei
(cotlet de porc, bacon, cârnaţi picant, mozzarella, muştar)

Mixed grill din carne de porc (3,7,10) 500 g 45.60 lei
(ceafă, cotlet, bacon, cârnaţi, cartofi aurii, salată de murături)

Escalop cu ciuperci şi cartofi piure (1,7) 300/150 g 31.80 lei
(escalop de porc, ciuperci, cartofi, sos de roşii)

Şniţel cu caşcaval (1,3,7) 250 g 25.40 lei
(Cotlet de porc, caşcaval, ou, făină)

Mititei la grătar (6) 50 g 4.80 lei
Ceafă de porc la grătar 150 g 24.90 lei
Şniţel de porc în ou (1,3) 140 g 20.70 lei

Preparate din carne de porc



Salată de roşii, castraveţi şi varză (12) 150 g 7.50 lei
Salată de roşii şi castraveţi (12) 150 g 8.00 lei
Salată de varză (12) 150 g 6.50 lei
Lămâie 50 g 2.10 lei
Măsline 100 g 5.80 lei
Ceapă 100 g 2.10 lei
Ardei iute 1 buc 1.10 lei

Castraveţi muraţi (12) 150 g 7.50 lei
Gogoşari muraţi (12) 150 g 8.50 lei
Murături asortate (12) 150 g 7.50 lei

Salate de crudităţi

Murături

Sos alb cu usturoi (3,7,10) 100 g 4.30 lei
Sos aglio olio e peperoncino 50 g 2.80 lei
Sos pizza dulce/picant (1) 80 g 2.10 lei
Smântână (7) 100 g 4.30 lei
Maioneză (3,7,10) 100 g 3.20 lei
Mujdei 100 g 4.30 lei
Muştar 100 g 1.60 lei

Sosuri



4+1 GRATIS

La 4 pizza comandate în valoare de minimum 114,40 de lei, 
primiţi gratis o pizza Con Prosciutto

La 3 pizza comandate, în valoare de minimum 85,80 de lei, 
primiţi două doze de 330ml Coca Cola.

OferTă SPeCială



Pizza Capricciosa (1,6,7) 450 g 28.60 lei
(aluat, sos de roșii, cârnaţi, șuncă, ciuperci, porumb, mozzarella)

Pizza con prosciutto (1,6,7) 380 g 24.40 lei
(aluat, sos de roșii, șuncă, mozzarella)

Pizza Canibale (1,6,7) 500 g 30.70 lei
(aluat, sos de roșii, cârnaţi, salam, șuncă, bacon,mozzarella)

Pizza Diavola (1,6,7) 400 g 29.00 lei
(aluat, sos de roșii, salam picant, mozzarella)

Pizza Prosciutto e Funghi (1,6,7) 440 g 27.60 lei
(aluat, sos de roșii, șuncă, ciuperci, mozzarella)

Pizza cu pui şi ciuperci (1,6,7) 440 g 28.60 lei
(aluat, sos de roșii, piept de pui, ciuperci, porumb, ardei, mozzarella)

Pizza Mexicană (1,6,7) 450 g 26.50 lei
(aluat, sos de roșii, cârnaţi picant, fasole, salam, ceapă, bacon, ardei iute, mozzarella)

Pizza Quatro Formaggi (1,7) 430 g 33.40 lei
(aluat, sos de roșii, mozzarella, brânză mucegai, burduf, cașcaval, ardei)

Pizza Margherita (1,7) 320 g 18.00 lei
(aluat, sos de roșii, mozzarella,)

Pizza vegetariană de post (1) 490 g 27.60 lei
(aluat, sos de roşii, legume, specialitae pe bază de uleiuri vegetale, broccoli)

Sos pizza dulce/picant (1) 80 g 2.10 lei
Ambalaje pentru transport/cutie pizza 1 buc 1.60 lei

PiZZa





Plăcintă cu mere și scorțișoară (Milopita) (1) 270 g 10.00 lei
Clătite cu finetti (1,3,7) 160 g 12.70 lei
Clătite cu gem de afine (1,3,7) 160 g 11.70 lei
Papanași cu gem și smântână (1,3,7) 360 g  22.30 lei

Coppa Snickers (1,3,7) 200 g 18.00 lei
(Înghețată Snickers, fistic, vanilie, topping caramel, frișcă, baton Kinder)

Coppa Oreo (1,3,7) 200 g 18.00 lei
(Înghețată Oreo, ciocolată, topping ciocolată, biscuiți Oreo, frișcă)

Coppa Macedonia (7) 200 g 18.00 lei
(Înghețată maracuja, pepene galben, fructe de pădure, frișcă, topping căpșuni)

Dulciuri de bucătărie

Specialități înghețată



Prăjituri

AMANDINĂ (1,3,7) 130 g 8.60 lei
ALBINIŢA (1,3,7) 80 g 5.60 lei
CHEESECAKE CU ZMEURĂ (1,6,7) 110 g 11.70 lei
CREMEŞ (1,3,6,7)  200 g 9.80 lei
DOBOŞ CU GLAZURĂ CARAMEL (1,3,7) 100 g 9.40 lei
DURERE (1,3,5,6,7)   80 g 7.70 lei
ECLER (1,3,6,7) 130 g 7.90 lei
EXCELENTA (1,3,5,6,7)   80 g 7.70 lei
FELIE TORT CARAMEL (1,3,6,7)  260 g 11.00 lei
FELIE TORT EGIPTEAN (1,3,5,6,7)    120 g 12.40 lei
FELIE TORT GANAJ CU VISINE (1,3,6,7)  130 g 10.80 lei
FELIE TORT MELANJ (1,3,6,7)    130 g 10.10 lei
FELIE TORT OREO (1,3,6,7)  120 g 12.50 lei
FELIE TORT YOGURTA CU FRUCTE (1,3,6,7)  130 g 9.60 lei
MINITORT ANGEL’S CAKE (1,3,6,7) 100 g 16.00 lei
MOUSSE CU ZMEURĂ (1,3,6,7) 105 g 13.20 lei
MOUSSE CU IAURT SI AFINE (1,3,6,7)   90 g 11.60 lei
RAFAELO (1,3,5,6,7)   80 g 6.60 lei
ROYAL (1,3,5,6,7)   80 g 7.70 lei
SAVARINĂ (1,3,6,7)   210 g 7.90 lei
SNIKERS (1,3,5,6,7)  80 g 7.70 lei
SPUMOS (1,3)    75 g 8.00 lei 



Espresso scurt/lung (sau decofeinizată) 30/40 ml 5.00 lei
Espresso scurt/lung (sau decofeinizată) cu lapte 80/90 ml 6.00 lei
Espresso dublu (sau decofeinizată) 60 ml 9.00 lei
Espresso dublu (sau decofeinizată) cu lapte 100 ml 10.00 lei
Espresso Macchiato 70 ml 8.00 lei
Cappuccino 100 ml 9.00 lei
Cappuccino Vienez 150 ml 10.00 lei
Latte Machiatto 230 ml 10.00 lei
Calssic Frappe 220 ml 12.00 lei
Ciocolată caldă 120 ml 9.00 lei
Ceai cald  6.00 lei

Cafea şi ceai



Suc de grapefruit 250 ml 10.00 lei
Suc de grapefruit cu lămâie 250 ml 10.00 lei
Suc de portocale 250 ml 10.00 lei
Suc de portocale cu grapefruit 250 ml 10.00 lei
Suc de portocale cu lămâie 250 ml 10.00 lei
Limonadă 350 ml 10.00 lei
Limonadă cu portocale sau grapefruit 350 ml 10.00 lei
Limonadă cu ghimbir şi mentă  350 ml 15.00 lei
Limonadă cu măr verde 350 ml 15.00 lei
Limonadă cu căpşuni 350 ml 15.00 lei

Sucuri naturale



Coca-Cola 250 ml  6.50 lei
- Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero

Fanta 250 ml  6.50 lei
- Portocale, lămâie, Madness

Sprite 250 ml  6.50 lei
Kinley, Kinley bitter lemon 250 ml  6.50 lei
Coca-Cola - Fanta - Sprite 500 ml  10.00 lei
Cappy nectar 250 ml  8.00 lei
- Portocale, piersici, portocale roşii, vişine, pere

Fuze-tea 250 ml  8.00 lei
- Piersici, lămâie

Apă minerală Dorna 500 ml  6.00 lei
Apă plată Dorna 500 ml  6.00 lei

Băuturi răcoritoare



Timişoreana  5% Alc 500ml 6.00 lei
Ursus premium 5% Alc 500ml 8.00 lei
Ursus fără alcool  500ml 8.00 lei
Ursus Black 6% Alc 500ml 9.00 lei
Stella Artois 5% Alc 500ml 9.50 lei
Stella Artois fără alcool  500ml 9.50 lei
Beck’s 5% Alc 500ml 8.00 lei
Ursus Cooler 1.9% Alc 500ml 9.00 lei
Ursus Cooler fără alcool  330ml 9.00 lei

Hugo  330ml 20.00 lei
(sirop de soc, mentă, prosecco, apă minerală)

Aperol Spritz  250ml 20.00 lei
(Aperol, prosecco, apă minerală)

Mojito  250ml 20.00 lei
(rom, suc de lămâie, sirop de zahăr, mentă, apă minerală, gheaţă)

Cuba Libre  250ml 20.00 lei
(rom, Coca-Cola, lime, gheaţă)

Gin tonic  250ml 20.00 lei
(gin, apă tonică, lămâie, gheaţă)

Bere

Cocktails 
15-40% alc.



Jidvei dry Muscat 750ml 42.00 lei
- alb demisec, 12% Alc.

Recaş Schwaben Wein Roze 750ml 38.00 lei
- roze demidulce, 12% Alc. 

Recaş Schwaben Wein Merlot 750ml 38.00 lei
- roşu demisec, 13,50% Alc.

Pinot Noir  10.00 lei
- roşu demidulce, 12,50% Alc. 

Muscat Ottonel  10.00 lei
- demisec, 12,50% Alc. 

NUA Rosé  80.00 lei
NUA Brut  80.00 lei
Ellyse  50.00 lei

Vinuri

Vin la pahar
150 ml

Spumante şi Prosseco 
11-14% alc. / 750 ml



Jack Daniel’s 40% Alc. 40ml 15.00 lei
J&B 40% Alc. 40ml 12.00 lei

Danka 40%Alc. 40ml 8.00 lei
Danzka lemon 40%Alc. 40ml 9.00 lei
Stalinskaya 40%Alc. 40ml 7.00 lei

Metaxa 5* 38%Alc. 40ml 11.00 lei
Alexandrion 5* 37.5%Alc. 40ml 7.00 lei
Triumf 36%Alc. 40ml 6.00 lei

Băuturi alcoolice
Whiskey

Vodcă

Băutură spirtoasă



Courvoisier VS 40%Alc. 40ml 15.00 lei
Jidvei 42%Alc. 40ml 11.00 lei

Luxardo 43%Alc. 40ml 9.00 lei

Martini (alb/roşu) 15%Alc. 40ml 8.00 lei

Dooley’s toffee 17%Alc. 40ml 9.00 lei
Dooley’s ciocolată albă 15%Alc. 40ml 9.00 lei

Jagermeister 35%Alc. 40ml 12.00 lei

Vinars&cognac

Gin

Vermut

lichior cremă

lichior
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