
  

 

 
 

Produsele din meniu scrise cu format „ITALIC” pot conţine alergeni. 
   Conform directivei 2000/13/CEA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSUMULUI din 20 martie 2000 alergenii din 

alimente se pot încadra în următoarele grupe: 
Cereale care conțin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse 

derivate. 
Crustacee și produse derivate. 

Ouă și produse derivate. 
Pește și produse derivate. 

Arahide și produse derivate. 
Soia și produse derivate. 

Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza) 
Fructe cu coajă,adică migdale (Amygdalus Communis L.), alune de pădure (Corylus Avellana), nuci (Juglans Regia), anacarde 

(Anacardium Occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis 
(Wangenh.) K. Koch.], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia Vera), nuci de Macadamia, nuci de Quieensland 

(Macadamia Ternifolia) și produse derivate  și produse derivate. 
Țelină și produse derivate. 
Muştar şi produse derivate. 

Seminţe de susan şi produse derivate. 
Dioxid de sulf şi sulfaţi în concentraţii de peşte 10 mg/kg sau 10mg/ litru. 

Lupin şi produse derivate. 
Moluşte şi produse derivate. 

 
 
 
 
 
 



  

 

PRODUSE VEGETARIENE 
PASTE ARRABIATA - spaghetti/penne/tagliatelle cu ou - 400 g                                             
(paste, sos de roşii,rosii cherry, măsline negre, ardei iute, usturoi,sare,verdeaţă)  
 Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.8 g, glucide-23.4 g, proteine-4.7 g, valoare energetică-158 kcal/664 kj 

PASTE VEGETARIENE - spaghetti/penne/tagliatelle cu ou - 400 g              
(paste, roşii cherry, dovlecei, ciuperci, vinete, ardei gras,  morcov, usturoi, sare, 

 verdeaţă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.9 g, glucide-22.4 g, proteine-4.7 g, valoare energetică-152 kcal/638 kj 

SCOABĂ DE VÂNĂTĂ UMPLUTĂ - 400 g                                           

(vinete coapte,cartof copt, ardei capia, roşii decojite, ulei măsline, preparat  pe bază de 

 grăsimi vegetale ,mămăliguţă (apă, mălai, sare))  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.1 g, glucide-11.9 g, proteine-1.2 g, valoare energetică-80 kcal/335 kj 

RULADĂ DE CIUPERCI - 250 g                                       
( foietaj*, ciuperci, ardei capia, preparat pe bază de grăsimi vegetale, sare, piper)  

Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.7 g, glucide-15.2 g, proteine-3 g, valoare energetică-210 kcal/879 kj 

BULGĂRI DIN CARTOFI ŞI DOVLECEI - 450 g                           
(cartofi, dovlecei, făină,lime, sos salsa(roşii, ceapă, ardei, ardei iute), sos pesto 

(busuioc verde, usturoi, ulei măsline, sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6 g, glucide-15.4 g, proteine-2.3 g, valoare energetică-127 kcal/533 kj 

OREZ À LA CHEF - 200 g                                          
(orez fiert,roşii uscate,morcov, ţelină, suc portocală, ulei floare, sare, verdeaţă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.4 g, glucide-23.3 g, proteine-2.8 g, valoare energetică-261 kcal/1094 kj 

OREZ SÂRBESC - 300 g                                          
(orez fiert,morcov, ţelină, roşii, ulei floare,sare, verdeaţă)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.1 g, glucide-26.5 g, proteine-2.6 g, valoare energetică-179 kcal/752 kj 

OREZ CU CIUPERCI - 300 g                                                    

(orez fiert, ciuperci,ardei capia morcov, ţelină, ceapă, sare)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.4 g, glucide-23.6 g, proteine-3.3 g, valoare energetică-107 kcal/449 kj 

TOCĂNIŢĂ DE CIUPERCI CU MĂMĂLIGUŢĂ - 600 g                
(ciuperci, roşii decojite,ceapă, morcov, ardei capia, usturoi, boia de ardei, vin, sare, 

 amestec de ingrediente deshidratate, verdeaţă, mămăliguţă (apă, mălai, sare))  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.2 g, glucide-12.5 g, proteine-2.6 g, valoare energetică-97 kcal/406 kj 

CIUPERCI SOTE -200 g                                       
(ciuperci, ceapă, sare, piper, verdeaţă, ulei de floare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6 g, glucide-3.6 g, proteine-2.6 g, valoare energetică-74 kcal/312 kj 

 

 



  

 

ARDEI UMPLUT "CUPTORUL CU LEMNE" -350 g                   
(ardei gras umplut cu orez sârbesc (orez fiert,morcov, ţelină, roşii, ulei floare, sare, 

verdeaţă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.5 g, glucide-13.9 g, proteine-1.6 g, valoare energetică-100 kcal/420 kj 

FASOLE SCĂZUTĂ  - 350g  
(fasole albă, ceapă, ardei capia, morcov, usturoi, ţelină, roşii decojite, ulei floare, boia  

de ardei, sare, verdeaţă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3 g, glucide-20.1 g, proteine-10.2 g, valoare energetică-167 kcal/702 kj 

QUESADILLA VEGETARIANĂ (produs picant) - 500 gr 

(lipie de casă, mozzarella ,avocado, ceapă albă, roșii, ardei iute, sos sweet chilli, roșii 

cherry, castraveți murați, sare,piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10 g, glucide-15.1 g, proteine-8.5 g, valoare energetică-186 kcal/780 kj 

VARZĂ CĂLITĂ LA CUPTOR CU MĂMĂLIGUȚĂ -200/150 g                      
(varză călită (varză albă, varză murată, suc de roșii,ceapă, sare,piper, boia), 

mămăliguţă (apă, mălai, sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.6 g, glucide-9 g, proteine-1.5 g, valoare energetică-85 kcal/359 kj 

SPANAC -200 g                         
(spanac*, usturoi,lămâie,sare, piper,ulei floare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-1.9 g, glucide-3.3 g, proteine-2.6 g, valoare energetică-37 kcal/155 kj 

PREPARAT VEGETAL PANE -200 g                                       
(produs din grăsimi vegetale, făină, pesmet)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-18.8 g, glucide-24.9 g, proteine-2 g, valoare energetică-278 kcal/1165 kj 

NOODLES CU LEGUME -200 g                                      
(tăiței chinezești, morcov, țelină, ceapă, ciuperci, dovlecei, ghimbir, sos de soia, ulei   

de susan, semințe de ardei, usturoi, susan,sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.6 g, glucide-26.3 g, proteine-4.8 g, valoare energetică-151 kcal/632 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 
 



  

 

OFERTĂ MIC DEJUN 
OMLETĂ ŢĂRĂNEASCĂ                              
(ou 2 buc - cca 140 g, ceapă 10 g, roşii 30 g, bacon 20 g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.7 g, glucide-1.4 g, proteine-6.7 g, valoare energetică-148 kcal/619 kj 

OMLETĂ CU  ŞUNCĂ ȘI CAŞCAVAL                                      
(ou  - 2 buc - cca 140 g, şuncă 20 g, caşcaval 20 g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14.8 g, glucide-3.9 g, proteine-9 g, valoare energetică-186 kcal/779 kj 

OMLETĂ SIMPLĂ / OUĂ OCHIURI                                       
(ou  - 2 buc) - cca 140 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.1 g, glucide-1 g, proteine-5.2 g, valoare energetică-99 kcal/415 kj 

PLATOU  MIC  DEJUN 1 PERSOANĂ                                       
(ou  fiert 1 buc - cca 70 g, telemea 25 g, roşii 100 g, măsline negre 30 g, şuncă 30 g, caşcaval 30 g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.2 g, glucide-3.4 g, proteine-7.7 g, valoare energetică-121 kcal/508 kj 

DULCEAŢĂ / MIERE -50 g 
Declarație nutrițională dulceață/100g: grăsimi-0.1 g, glucide-63.4 g, proteine-1.4 g, valoare energetică-258 kcal/1079 kj  

Declarație nutrițională miere/100g: grăsimi-0 g, glucide-80.8 g, proteine-0.4 g, valoare energetică-325 kcal/1359 kj 

    

MENIU PENTRU COPII 
Lapte - 250 ml  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.6 g, glucide-5.3 g, proteine-3.4 g, valoare energetică-69 kcal/288 kj 

Supă cremă de legume  - 350 g                          
(legume fierte(cartofi, dovlecei, ceapă, morcov, ardei) cremă vegetală,crutoane)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.9 g, glucide-17.4 g, proteine-2.7 g, valoare energetică-116 kcal/487 kj 

Supă de pui cu tăiţei -350 g              
(supă de pui (tacâmuri pui*,apă, morcov, ceapă), piept de pui, tăiţei cu ou)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.4 g, glucide-6.9 g, proteine-8.5 g, valoare energetică-86 kcal/362 kj 

Mămăliguţă cu brânză şi smântână  - 250 g                                    
(mămăliguţă (apă, mălai, sare), brânză telemea, smântână) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.6 g, glucide-22.3 g, proteine-7.5 g, valoare energetică-310 kcal/1297 kj 

Ficăţei* prăjiţi cu piure de cartofi   
(ficăţei pasăre* 100g,piure de cartofi  100g(cartofi ,lapte,unt,sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2 g, glucide-6.6 g, proteine-9.4 g, valoare energetică-82 kcal/345 kj 

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiţi * 

(piept de pui dezosat 100g, cartofi prăjiţi 75g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3 g, glucide-9.3 g, proteine-12.7 g, valoare energetică-121 kcal/507 kj 

Degeţele din piept de pui cu piure de cartofi  
(degeţele 100g(piept de pui dezosat,pesmet,ou, făină,muştar), piure de cartofi  100g  

(cartofi,lapte,unt,sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.9 g, glucide-15.4 g, proteine-9.3 g, valoare energetică-129 kcal/543 kj 



  

 

Sniţel crocant din piept de pui şi cartofi prăjiţi*  

(sniţel pui 100 g(piept de pui dezosat,pesmet,ou, făină,muştar,fulgi porumb), cartofi 

prăjiţi* 75 g)           
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.9 g, glucide-23.1 g, proteine-10.3 g, valoare energetică-165 kcal/694 kj                                                                                                                                                        

Cașcaval pane cu piure de cartofi  
(caşcaval pane 100g(caşcaval,ou,făină,muştar ,pesmet); piure de cartofi 100g 

(cartofi,lapte,unt,sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.6 g, glucide-16.9 g, proteine-9.2 g, valoare energetică-184 kcal/771 kj 

Supă de pui cu găluște 

(supă de pui 290ml(tacâmuri pui*,apă, morcov, ceapă),  găluşte 60g (griş, ouă, sare, 

bicarbonat), verdeaţă 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.9 g, glucide-15 g, proteine-2.7 g, valoare energetică-77 kcal/324 kj 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

PIZZA 
PIZZA CU FRUCTE DE MARE -450 g                                   
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, 

sare,oregano), mozzarella,fructe de mare*, pomodoro(roşii decojite,busuioc 

verde,usturoi,ulei măsline,sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.2 g, glucide-25.1 g, proteine-15 g, valoare energetică-277 kcal/1159 kj 

PIZZA TONNO -420 g                           
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, 

drojdie,sare,oregano), mozzarella, ton, măsline negre, pomodoro(roşii 

decojite,busuioc verde,usturoi,ulei măsline,sare), ceapă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13 g, glucide-23.5 g, proteine-13.2 g, valoare energetică-266 kcal/1116 kj 

PIZZA QUATTRO FORMAGGI -390 g                       
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, 

drojdie,sare,oregano), mozzarella, caşcaval, brânză cu mucegai, brânză dură, 

smântână)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.1 g, glucide-24.2 g, proteine-15.8 g, valoare energetică-326 kcal/1365 kj 

PIZZA FRESH -390 g                       
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, 

drojdie,sare,oregano) mozzarella, brânză telemea, roşii cherry, busuioc verde)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14 g, glucide-23.8 g, proteine-12.6 g, valoare energetică-282 kcal/1180 kj 

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO E GORGONZOLA -390 g                      
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi,ulei măsline,sare), 

prosciutto crudo, gorgonzola,  brânză dură) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.3 g, glucide-23.9 g, proteine-16.5 g, valoare energetică-309 kcal/1294 kj 

PIZZA CALZONE -520 g                           
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, şuncă,pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi,ulei  

măsline,sare), caşcaval,măsline verzi, ardei, ciuperci,oregano)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.4 g, glucide-22.8 g, proteine-13.2 g, valoare energetică-252 kcal/1056 kj 

PIZZA SPECIALĂ -510 g                                                                   
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie,sare, 

oregano), mozzarella, bacon, şuncă, măsline negre,pomodoro (roşii decojite,busuioc  

verde, usturoi, ulei măsline,sare),salam pizza, piept de pui copt*, ciuperci, ardei) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.8 g, glucide-19.8 g, proteine-13.7 g, valoare energetică-245 kcal/1027 kj 

PIZZA CAPRICIOSA -460 g                           
(blat pizza(făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, şuncă, măsline negre pomodoro(roşii decojite, busuioc verde, 

usturoi, ulei măsline), ciuperci)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.3 g, glucide-24.7 g, proteine-13.2 g, valoare energetică-259 kcal/1084 kj 



  

 

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI -430 g 
(blat pizza ( făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano) mozzarella, șuncă, ciuperci, pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, 

ulei măsline) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10 g, glucide-25.6 g, proteine-13.8 g, valoare energetică-252 kcal/1057 kj 

PIZZA QUATTRO STAGIONI -410 g              
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, pomodoro (roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei măsline), 

şuncă, salam pizza, măsline negre , ciuperci, ardei capia )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.1 g, glucide-23.4 g, proteine-12.3 g, valoare energetică-266 kcal/1115 kj 

PIZZA POLLO -440 g                           
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare,  

oregano),mozzarella, piept de pui copt*, pomodoro(roşii decojite, busuioc verde, 

usturoi, ulei măsline), măsline negre, ardei, ciuperci)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11 g, glucide-21 g, proteine-13.2 g, valoare energetică-241 kcal/1010 kj 

PIZZA SICILIANĂ  - 460 g                           
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, bacon, pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei 

măsline), măsline negre ,ciuperci, ceapă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.6 g, glucide-21.3 g, proteine-12.7 g, valoare energetică-255 kcal/1068 kj 

PIZZA ROMANĂ -460 g                       
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, salam pizza,pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, 

ulei măsline),măsline negre,ciuperci)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.3 g, glucide-23 g, proteine-12.8 g, valoare energetică-287 kcal/1202 kj 

PIZZA PEPERONCINO (produs picant) -400 g                         
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, cârnăciori picanţi,pomodoro(roşii decojite,busuioc verde, 

usturoi, ulei măsline)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-16.2 g, glucide-23.7 g, proteine-14.5 g, valoare energetică-305 kcal/1277 kj 

PIZZA RUSTICĂ -370 g                             
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, cârnăciori (de bere, semiafumaţi, picanţi, de cerb), pomodoro  

(roşii decojite, busuioc verde, usturoi, ulei măsline)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.1 g, glucide-25 g, proteine-14.3 g, valoare energetică-327 kcal/1369 kj 

PIZZA VÂNĂTOREASCĂ -380 g                           
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline,drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, cârnați de cerb, salam de mistreț, pomodoro (roşii decojite, 

busuioc verde, usturoi, ulei măsline)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.3 g, glucide-25.4 g, proteine-15.5 g, valoare energetică-308 kcal/1289 kj 



  

 

PIZZA DIAVOLO (produs picant) -410 g                     
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, pomodoro(roşii decojite,busuioc verde, usturoi, ulei măsline), 

salam diavolo, cârnăciori vită picanţi) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.7 g, glucide-26.2 g, proteine-15.2 g, valoare energetică-343 kcal/1437 kj 

PIZZA SHAORMA -550 g                        
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, piept de pui*, cartofi prăjiţi*, castraveţi muraţi, salată de varză 

albă, ceapă roşie, roşii, mărar, sos usturoi, pastă de usturoi(smântână, usturoi,  

maioneză) )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.9 g, glucide-18.3 g, proteine-7.6 g, valoare energetică-223 kcal/934 kj 

PIZZA QUATTRO CARNI - 510 g   
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare,  

oregano), mozzarella, salam chorizo, bacon, piept de pui copt*, cârnați semiafumați, 

sos calypso (maioneză (ou,ulei floare, sare,muştar),sos barbeque, ketchup, lămâie)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-16.2 g, glucide-22.9 g, proteine-14.3 g, valoare energetică-302 kcal/1264 kj 

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO E RUCOLA -370 g                             
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare,  

oregano), mozzarella, prosciutto crudo, pomodoro(roşii decojite, busuioc verde,  

usturoi, ulei măsline), rucola, brânză dură,  ulei de măsline)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.8 g, glucide-26.2 g, proteine-16 g, valoare energetică-304 kcal/1272 kj  

PIZZA CIOBĂNEASCĂ -420 g                                              
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare,  

oregano), mozzarella, telemea de oaie,  cârnaţi de oaie, şunculiţă afumată, 

 pomodoro (roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei măsline), ceapă verde, ou, roşii 

cherry) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.2 g, glucide-18.5 g, proteine-13.3 g, valoare energetică-251 kcal/1050 kj 

PIZZA CARBONARA  - 380 g                                      
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei 

măsline,drojdie,sare,oregano),mozzarella, bacon, cremă vegetală, ou, brânză dură)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14 g, glucide-21.2 g, proteine-13.6 g, valoare energetică-273 kcal/1142 kj 

PIZZA GORGONZOLA ŞI  STRUGURI -420 g                                    
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, gorgonzola, brânză dură, smântână, struguri rose, smochine 

deshidratate, busuioc verde) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14.4 g, glucide-27.9 g, proteine-13.7 g, valoare energetică-303 kcal/1271 kj  

PIZZA CU JALAPENO ŞI BRÂNZĂ DE CAPRĂ -430 g                
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare,  

oregano), mozzarella, brânză de capră ,pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei măsline),ardei 

jalapeno, roşii uscate, busuioc verde) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.7 g, glucide-28.4 g, proteine-9.8 g, valoare energetică-250 kcal/1046 kj 



  

 

PIZZA CU HALLOUMI -450 g      
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano),mozzarella, brânză halloumi, pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, 

 ulei măsline),rucola, roşii uscate, brânză dură)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.9 g, glucide-20.2 g, proteine-16.5 g, valoare energetică-301 kcal/1263 kj 

PIZZA VEGETARIANĂ -450 g                           
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie ,sare, 

oregano), mozzarella, legume*(dovlecei, vinete,broccoli, ceapă), ciuperci, măsline, 

pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei măsline)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11 g, glucide-21.6 g, proteine-10.2 g, valoare energetică-233 kcal/978 kj 

PIZZA VEGETARIANĂ DE POST -370 g              
(blat de post(făină, margarină, ulei floare,ulei măsline,drojdie,sare,oregano,legume* 

(dovlecei, vinete,broccoli, ceapă), produs alimentar pe bază de grăsimi vegetale,  

ciuperci, măsline negre,pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei măsline) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.9 g, glucide-28.9 g, proteine-4.4 g, valoare energetică-204 kcal/856 kj 

PIZZA MARGHERITA -290 g                               
(blat pizza (făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare,ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano), mozzarella, pomodoro(roşii decojite,busuioc verde,usturoi, ulei măsline), 

oregano) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14.4 g, glucide-31.1 g, proteine-14.4 g, valoare energetică-320 kcal/1339 kj  

FOCCACIA DE POST  -180 g                                                        
(blat de post (făină, margarină, ulei floare,ulei măsline,drojdie,sare,oregano), ulei de 

măsline, oregano)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.2 g, glucide-65.2 g, proteine-9.2 g, valoare energetică-357 kcal/1496 kj 

FOCCACIA/CU USTUROI/CU BRÂNZĂ DURĂ - 180g     
(blat pizza ( făină, margarină, lapte praf, ouă, ulei floare, ulei măsline, drojdie, sare, 

oregano) ulei de măsline, oregano,usturoi, brânză dură)  

TOPPING: 
Mozzarella (50g), caşcaval (50g), şuncă (40g), ton(40g) , ou (75g)                                                                                               

salam pizza (40g), salam diavolo (40g), cârnăciori (40g), bacon (40g) 
 

ardei(10g),  cârnăciori vită picanţi (20g), brânză cu mucegai (25g), prosciutto crudo 

(20g), brânză dură (20g),rucola (35g), ciuperci (20g), măsline (20g), porumb* (25g) 

SOS PIZZA DULCE / PICANT -40 g 

(roșii decojite, sare, zahăr) / (roșii decojite, semințe de ardei iute, sare) 
Declarație nutrițională sos dulce/40g: grăsimi-0.04 g, glucide-41.4 g, proteine-0.04 g, valoare energetică-169 kcal/706kj 

Declarație nutrițională sos picant/40g: grăsimi-0.04 g, glucide-1.44 g, proteine-0.44 g, valoare energetică-8.8 kcal/36.82kj 

ULEI PICANT PIZZA - 25 ml  

(ulei măsline extravirgin, semințe de ardei iute)  
Declarație nutrițională/25 ml: grăsimi-25 g, glucide-0 g, proteine-0 g, valoare energetică-206 kcal/862kj 

Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

PASTE  
QUATTRO FORMAGGI  - spaghetti/penne/tagliatelle cu ou -400 g                  
(paste,cremă vegetală, brânză cu mucegai, mozzarella, caşcaval, brânză dură, 

sare, piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-16.4 g, glucide-17.2 g, proteine-13.2 g, valoare energetică-281 kcal/1179 kj 

CARBONARA -spaghetti/penne/tagliatelle cu ou -400 g                                

(paste,cremă vegetală,bacon, gălbenuş ou, brânză dură,sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.3 g, glucide-18.2 g, proteine-9.1 g, valoare energetică-238 kcal/998 kj 

SICILIENE -spaghetti/penne/tagliatelle cu ou  - 400 g                             

(paste, sos de roşii,bacon,şuncă, ciuperci, ceapă, usturoi,unt, roşii cherry, sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.5 g, glucide-21.4 g, proteine-8.1 g, valoare energetică-153 kcal/642 kj 

MILANEZE -spaghetti/penne/tagliatelle cu ou  - 400 g                               

(paste , sos de roşii, şuncă, caşcaval, ciuperci, sare, piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.9 g, glucide-21.7 g, proteine-7.4 g, valoare energetică-170 kcal/715 kj 

BOLOGNESE -spaghetti/penne/tagliatelle cu ou  - 400 g                                       

(paste , sos bolognez(carne de vită*, roşii decojite, ceapă, morcov, ţelină, vin)  

roşii, brânză dură, sare, piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.3 g, glucide-21.1 g, proteine-6.6 g, valoare energetică-174 kcal/728 kj 

TONNO -spaghetti/penne/tagliatelle cu ou  - 400 g                          

(paste , ton, măsline negre, ceapă, ulei de măsline,  sos de roşii, sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.5 g, glucide-21 g, proteine-6.7 g, valoare energetică-160 kcal/670 kj 

LASAGNE -450 g                         
(paste ,carne de vită*, morcov, ţelină, ceapă, usturoi, vin roşu,sos de roşii,  

sos bechamel (lapte, unt, faină, sare, piper), mozzarella) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.7 g, glucide-9.5 g, proteine-10.9 g, valoare energetică-174 kcal/732 kj 

FRUCTE DE MARE -spaghetti / penne / tagliatelle cu ou  - 400 g                                

(paste, fructe de mare*, ardei iute, roşii, lămâie, usturoi, vin alb, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.5 g, glucide-18.9 g, proteine-6.9 g, valoare energetică-155 kcal/649 kj 

CREVEŢI -spaghetti / penne / tagliatelle cu ou  - 400 g                                   

(paste ,creveţi*, ardei iute, vin roşu, ulei floare, sos de roşii,sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.4 g, glucide-19.7 g, proteine-6.3 g, valoare energetică-139 kcal/582 kj 

AL ARABIATTA -spaghetti / penne / tagliatelle cu ou  - 400 g                                

(paste, măsline negre, ardei iute, usturoi, sos de roşii) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.8 g, glucide-23.4 g, proteine-4.7 g, valoare energetică-158 kcal/664 kj 

VEGETARIENE-spaghetti/penne/tagliatelle cu ou  - 400 g                                            

(paste, ardei, ciuperci, roşii chery, dovlecei, vinete, morcov, usturoi,  sare, piper, 

verdeaţă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.9 g, glucide-22.4 g, proteine-4.7 g, valoare energetică-152 kcal/638 kj 

 

Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 
*Din produs decongelat 



  

 

GUSTĂRI CALDE ŞI RECI 
RECI

BRUSCHETE  - 200 g                   

(pâine toast, roşii, măsline, usturoi, verdeaţă, busuioc)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.8 g, glucide-17.8 g, proteine-3.1 g, valoare energetică-150 kcal/631 kj 

FASOLE BĂTUTĂ CU MURĂTURI -400 g 

(fasole fiartă, pâine prăjită ,ceapă,murături mixte, ulei de floare, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.2 g, glucide-17.9 g, proteine-7.7 g, valoare energetică-152 kcal/638 kj 

SALATĂ DE VINETE CU ROŞII -300 g 

(vinete coapte, pâine prăjită, roșii, ceapă, ulei floare, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.2 g, glucide-6.5 g, proteine-0.7 g, valoare energetică-108 kcal/455 kj 

ZACUSCĂ -200 g 

(vinete coapte, ardei copt, pâine prăjită, ceapă, ulei floare, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.5 g, glucide-10 g, proteine-1.4 g, valoare energetică-66 kcal/278 kj 

SALATĂ ORIENTALĂ -450 g                           

(cartofi fierți, măsline negre, roşii, castravete, ardei, ceapă roșie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.6 g, glucide-10.6 g, proteine-1.3 g, valoare energetică-73 kcal/307 kj 

MIX GUSTĂRI - 500 g 
(salată de vinete coapte, fasole bătută, zacuscă, foccacia)  

Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.4 g, glucide-14.2 g, proteine-2.9 g, valoare energetică-127 kcal/532 kj   

CALDE

CIUPERCI UMPLUTE  - 200 g              

(ciuperci, bacon, mozzarella, verdeață)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.1 g, glucide-2.5 g, proteine-8.4 g, valoare energetică-85 kcal/358 kj 

CAŞCAVAL PANE  - 200 g 

(cașcaval, ou, făină, pesmet, muștar)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14 g, glucide-19.3 g, proteine-15.7 g, valoare energetică-268 kcal/1123 kj 

BULETE DE CAŞCAVAL -200 g 

(cașcaval,  făină, ou, pesmet)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.6 g, glucide-16.9 g, proteine-14.2 g, valoare energetică-241 kcal/1011 kj 

FICĂŢEI PRĂJIŢI -200 g 

(ficăței de pasăre*, usturoi, vin, condimente) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.8 g, glucide-1.9 g, proteine-12.2 g, valoare energetică-142 kcal/594 kj  

FICĂŢEI ÎN BACON - 200 g                                

(ficăţei de pasăre*, bacon ,sare,piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.4 g, glucide-0.7 g, proteine-14.7 g, valoare energetică-135 kcal/565 kj  

GUJOANE DE PĂSTRĂV FILE  - 200 g       

(file de păstrăv*, făină, ou, pesmet)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.7 g, glucide-15.8 g, proteine-13.5 g, valoare energetică-162 kcal/678 kj 

CLĂTITE DOBROGENE -450 g                           

(foi clătite(apă minerală, făină, ou,lapte ),carne tocată de pui, ciuperci, 

ceapă, roşii decojite, caşcaval,sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.8 g, glucide-7.5 g, proteine-7.8 g, valoare energetică-125 kcal/523 kj  



  

 

CLĂTITE CU PUI GRATINATE -350 g 

(foi clătite (apă minerală, făină, ou,lapte ), carne tocată de pui, smântână, 

caşcaval,sare, piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.8 g, glucide-8.2 g, proteine-13.5 g, valoare energetică-187 kcal/785 kj 

CARTOF COPT CU BACON ŞI CAŞCAVAL -300 g                           

(cartof, bacon, caşcaval)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.5 g, glucide-11.9 g, proteine-5.7 g, valoare energetică-113 kcal/473 kj 

CARTOF COPT "CUPTORUL CU LEMNE" - 300 g                           

(cartof, smântână, lapte bătut, brânză de vaci, mărar)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-1.6 g, glucide-11.9 g, proteine-3.9 g, valoare energetică-87 kcal/366 kj 

MĂMĂLIGUŢĂ CU BRÂNZĂ ŞI SMÂNTÂNĂ -400 g                        

(mămăliguţă(mălai, apă, sare), brânză telemea, smântână) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14.8 g, glucide-17.8 g, proteine-8.1 g, valoare energetică-274 kcal/1147 kj  

BULZ - 450 g                           

(mămăliguţă(mălai, apă, sare), brânză burduf, telemea, ou, bacon, cârnaţi cabanos) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.5 g, glucide-19.9 g, proteine-11.7 g, valoare energetică-254 kcal/1063 kj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

BUCĂTĂRIE ASIATICĂ 

PACHEŢELE DE PRIMAVARĂ -200 g                                
(foietaj crocant * umplut cu legume, sos sweet chilly ) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2 g, glucide-35.1 g, proteine-7.7 g, valoare energetică-193 kcal/808 kj 

PORC CU ALUNE ȘI OREZ SOTE -450 g 
(carne de porc*, orez sote ,alune, sos soia, ulei susan, țelină)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12 g, glucide-18.8 g, proteine-7.2 g, valoare energetică-235 kcal/985 kj 

PUI ASIATIC CU CIUPERCI “URECHI DE LEMN”  - 350 g                                           
(pulpe de pui, orez sote, ciuperci “urechi de lemn”, ceapă, ţelină, morcov, sos de soia) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.8 g, glucide-25 g, proteine-9.3 g, valoare energetică-207 kcal/868 kj 

NOODLES CU PUI (produs picant)  - 300 g                                       
(tăiţei chinezești, piept de pui, ceapă, ciuperci “urechi de lemn” ţelină, morcov,  

ulei de susan, sos de soia, semințe de ardei)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.4 g, glucide-20.1 g, proteine-12.5 g, valoare energetică-160 kcal/670 kj 

STRIPS DE PUI CU SOS SOIA -230 g 

(piept de pui dezosat*, făină, ou, usturoi, ardei iute, sos soia, sare, piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.1 g, glucide-20 g, proteine-12.7 g, valoare energetică-210 kcal/879 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 
 



  

 

BUCĂTĂRIE ORIENTALĂ 

FALAFEL CU GUACAMOLE -300 g 
(năut, coriandru, ceapă, pătrunjel, chimen, pastă de susan, usturoi, avocado, roșii, 

lămâie)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.5 g, glucide-20.4 g, proteine-6.3 g, valoare energetică-162 kcal/681 kj 

SALATĂ TABBOULEH -150 g                                           
(bulgur, ceapă, lămâie, roșii, sare, ulei de măsline, verdeață)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6 g, glucide-12.4 g, proteine-2.4 g, valoare energetică-110 kcal/462 kj 

SALATĂ MUTABBAL -150 g                                       
(salată de vinete coapte, pastă de susan, ceapă roșie, lămâie, roșii, rodie, sumac) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14.7 g, glucide-8.6 g, proteine-3.5 g, valoare energetică-183 kcal/765 kj 

HUMUS -150 g 
(năut, lămâie, pastă de susan, sare, usturoi)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.5 g, glucide-17.3 g, proteine-12 g, valoare energetică-283 kcal/1187 kj 

MIX ORIENTAL  - 550 g 

(humus, salată mutabbal, salată tabbouleh, foccacia)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10.6 g, glucide-20.2 g, proteine-6.1 g, valoare energetică-205 kcal/859 kj  

GUACAMOLE CU FOCCACIA -500 g 

(avocado, roșii, ceapă roșie, coriandru, foccacia)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10.8 g, glucide-22.1 g, proteine-3.5 g, valoare energetică-198 kcal/832 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

PLATOURI 
PLATOU RECE (2 persoane)  - 650 g                             
(ardei cu cremă de brânză și mărar, roşii cu salată de vinete, măsline, telemea,  

caşcaval,  şuncă, bacon, ceapă roşie, fasole bătută, castravete murat)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9 g, glucide-5.7 g, proteine-7.5 g, valoare energetică-139 kcal/581 kj 

PLATOU BRÂNZETURI (2 persoane) -600 g                           
(brânză de capră, brânză burduf, telemea, bulgări de brânză cu nucă,  caşcaval  

afumat, caşcaval, brânză cu mucegai, mozzarella, rucola, crutoane de pâine,  

struguri, miere) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10.3 g, glucide-15.9 g, proteine-11.1 g, valoare energetică-207 kcal/868 kj 

PLATOU ŢĂRĂNESC (2-3 persoane) (produs disponibil octombrie-martie) - 900 g                          
(zacuscă, fasole bătută, tobă ,telemea de oaie, caşcaval afumat, rulou de pui, jumări  

boiereşti, şorici, slăninuţă de porc afumată, ceapă, cârnaţi proaspeţi) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10.4 g, glucide-4.6 g, proteine-10.1 g, valoare energetică-152 kcal/638 kj  

PLATOUL CASEI CALD (2-4 persoane) -1500 g           
(cotlet de porc fără os, ficăţei*, frigărui mixte, ceafă porc, piept de pui, lipie,  

murături, cartofi aurii, cârnaţi proaspeţi, sosul casei vinaigrette) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.1 g, glucide-9.3 g, proteine-11.3 g, valoare energetică-159 kcal/668 kj  

PLATOU BERBECUŢ -800 g                           
(pastramă* la tigaie, cârnăciori de oaie, pastramă ciobănească, frigărui berbecuţ,  

cartofi cu rozmarin, murături, mămăliguţă(mălai, apă, sare), ardei iute, mujdei  

de usturoi) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.9 g, glucide-10.9 g, proteine-13.2 g, valoare energetică-176 kcal/737 kj 

PLATOU PESCĂRESC* (2-3 persoane) -1500 g                          
(inele calamar pane, gujoane de păstrăv, file de păstrav la grătar, file de şalău, crap, 

macrou afumat, midii,ardei iute, busuioc verde, unt, lămâie, usturoi, vin alb, 

saramură, mămăliguţă (mălai, apă, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.9 g, glucide-12.3 g, proteine-11.2 g, valoare energetică-160 kcal/671 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

SUPE/CIORBE 
CIORBĂ DE PUI À LA GREC - 350 ml                           
(apă,piept de pui 60g,orez, ceapă,morcov,ardei,țelină ,smântână , sare,piper, 

verdeaţă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5 g, glucide-3 g, proteine-11.6 g, valoare energetică-121 kcal/508 kj 

CIORBĂ DE FASOLE CU AFUMĂTURĂ -350 ml                 

(ciorbă (apă ,fasole boabe, kaizer afumat 60g, ardei, morcov, țelină, ceapă , verdeță, 

sare, piper, boia), salată de ceapă roşie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4 g, glucide-14.8 g, proteine-8.2 g, valoare energetică-128 kcal/538 kj 

SUPĂ CREMĂ DE CIUPERCI -300 ml/50 g                            
(apă, ciuperci, cartofi, dovlecei, țelină, cremă vegetală, crutoane, amestec de legume 

deshidratate (monoglutamat de sodiu)) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.2 g, glucide-12.8 g, proteine-3.3 g, valoare energetică-100 kcal/419 kj 

SUPĂ CREMĂ DE LEGUME - 300 ml/50 g                           
(apă, cartofi, dovlecei, ardei, morcov, ţelină , cremă vegetală, sare, crutoane)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.4 g, glucide-17.6 g, proteine-2.8 g, valoare energetică-122 kcal/510 kj 

SUPĂ DE PUI CU TĂIŢEI -  350 ml                           
(supă de pui(apă,tacâmuri pui*), piept de pui 60g, tăiţei cu ou, sare, verdeață) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.2 g, glucide-4.8 g, proteine-13.5 g, valoare energetică-115 kcal/481 kj 

CIORBĂ DE LEGUME - 350 ml                           
(apă ,legume (cartofi,ardei,ceapă,morcov,fasole verde,roşii decojite,ţelină, borş, sare, 

piper, verdeță) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.5 g, glucide-4.1 g, proteine-0.9 g, valoare energetică-25 kcal/105 kj 

CIORBĂ DE PERIŞOARE - 350 ml                           
(apă,perişoare 60g(carne pui,orez,ou,sare,piper,),ardei,ceapă, roşii decojite,morcov, 
ţelină, borş, verdeaţă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-1.9 g, glucide-3.6 g, proteine-9.8 g, valoare energetică-73 kcal/307 kj  

CIORBĂ DE VĂCUŢĂ ŢĂRĂNEASCĂ - 350 ml              
(apă, carne de vită 60g,ardei,fasole verde,ceapă,morcov, ţelină, ou, borş şi verdeaţă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.8 g, glucide-2.5 g, proteine-8.6 g, valoare energetică-73 kcal/307 kj  

CIORBĂ DE FASOLE CU AFUMĂTURĂ ÎN PÂINE  -600 ml  

(apă ,fasole boabe,kaizer afumat 60g,ardei,morcov, țelină,ceapă , verdeță,ceapă roşie, 

sare, piper, boia)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.2 g, glucide-15.4 g, proteine-8.9 g, valoare energetică-136 kcal/569 kj 

CIORBĂ DE BURTĂ CU SMÂNTÂNĂ ȘI ARDEI IUTE -400 ml                           
(apă, burtă de vită* 60g, smântână , ou, oțet, usturoi, ardei iute, sare, piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10.9 g, glucide-2.4 g, proteine-11.6 g, valoare energetică-169 kcal/710 kj  

SUPĂ DE PUI CU GĂLUȘTE - 350 ml 
(supă de pui (tacâmuri pui*,apă, morcov, ceapă), găluşte 60g (griş,ouă, sare,  

bicarbonat),verdeaţă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.9 g, glucide-8.8 g, proteine-11.8 g, valoare energetică-120 kcal/502 kj 

Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

SALATE APERITIV 
SALATĂ CU PUI -650 g 
(salată mixtă ,șnițel pui, roșii, castraveți, sos salată(usturoi,smântână,cremă vegetală), 

 fulgi de brânză maturată,focaccia cu brânză dură )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.4 g, glucide-16.3 g, proteine-7.6 g, valoare energetică-165 kcal/691 kj 

SALATĂ BULGĂREASCĂ -500 g                           
(salată mixtă, şuncă,roşii, castraveţi, ardei gras, măsline, ou fiert, ulei de măsline, 

telemea, foccacia cu brânză dură)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8 g, glucide-14.5 g, proteine-5.2 g, valoare energetică-156 kcal/653 kj 

SALATĂ CAESAR -500 g                           
(salată mixtă, piept de pui grill, crutoane ,ceapă roşie, roşii, sos caesar(muştar, 

ulei măsline, sos worchester, anchois(conţine peşte), usturoi, ou,cremă vegetală, 

brânză dură) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.1 g, glucide-14.1 g, proteine-8 g, valoare energetică-163 kcal/683 kj 

SALATĂ CIKA CIKA -500 g                           
(salată mixtă, degeţele pui (piept de pui,ou, făină, pesmet),roşii, ardei, mozzarella,  

ceapă roşie, sos blue cheese(lapte bătut,smântână, brânză cu mucegai, usturoi),  

foccacia cu brânză dură )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.2 g, glucide-15.6 g, proteine-7.5 g, valoare energetică-154 kcal/647 kj 

SALATĂ CHEF -500 g                           
(salată mixtă, ton, roşii, ou fiert, măsline negre, ceapă roşie, porumb,sos vinaigrette  

foccacia cu brânză uscată)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.8 g, glucide-12.1 g, proteine-4 g, valoare energetică-112 kcal/469 kj 

SALATĂ GREEK VILLAGE -500 g                           
(salată mixtă, roşii, castraveţi, ceapă roşie, măsline negre, telemea,ulei de măsline,  

oregano , foccacia cu brânză dură)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.8 g, glucide-14.9 g, proteine-4.1 g, valoare energetică-152 kcal/636 kj 

SALATĂ TZATZIKY -350 g                           
(iaurt ,castravete verde, mărar, usturoi, pâine prăjită) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.2 g, glucide-16.8 g, proteine-6 g, valoare energetică-109 kcal/457 kj 

SALATĂ MEDITERANEANĂ CU HALLOUMI - 350 g                 
(salată mixtă,rucola,baby spanac, morcov, brânză halloumi, portocală, lime) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.2 g, glucide-5.8 g, proteine-6.4 g, valoare energetică-132 kcal/552 kj 

SALATĂ FATTOUSH (cu foccacia)  - 350 g 
(salată mixtă,roşii, castraveţi verzi, ardei, ceapă roşie,  sos de rodii, semințe 

de susan, , foccacia cu brânză dură)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.1 g, glucide-21.2 g, proteine-3 g, valoare energetică-130 kcal/546 kj 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

SALATE 
SALATĂ  DE  VARZĂ  ALBĂ  - 120 g   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.1 g, glucide-6.7 g, proteine-1.4 g, valoare energetică-89 kcal/373 kj     

SALATĂ  DE  VARZĂ  MURATĂ - 250 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.6 g, glucide-3.3 g, proteine-1 g, valoare energetică-42 kcal/176 kj 

SALATĂ  VERDE - 120 g 
SALATĂ  DE  MURĂTURI  ASORTATE - 250 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.1 g, glucide-4.1 g, proteine-0.6 g, valoare energetică-18 kcal/75 kj 

SALATĂ  DE  ARDEI  COPŢI - 150 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.1 g, glucide-6.3 g, proteine-0.8 g, valoare energetică-30 kcal/126 kj 

SALATĂ  DE  ROŞII / CASTRAVEŢI - 250 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.3 g, glucide-3.6 g, proteine-0.8 g, valoare energetică-63 kcal/264 kj 

Declarație nutrițională salată de castraveți/100g: grăsimi-3.3 g, glucide-2.1 g, proteine-0.6 g, valoare energetică-40 kcal/169 kj             

SALATĂ  DE  ROŞII  ŞI  CASTRAVEŢI - 250 g  

Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.8 g, glucide-2.8 g, proteine-0.7 g, valoare energetică-55 kcal/233 kj  

SALATĂ  DE  SFECLĂ  ROŞIE  CU  HREAN - 250 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0 g, glucide-6.6 g, proteine-1.3 g, valoare energetică-36 kcal/153 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

PUI 
PASTRAMĂ DE PUI                           
(piept de pui 200g,cartofi zdrobiţi-150g  usturoi, cimbru, boia afumată, cremă de  
usturoi 50g(lapte bătut,smântână,usturoi,maioneză (ou,muştar,ulei floare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.4 g, glucide-9.6 g, proteine-7.3 g, valoare energetică-112 kcal/472 kj 

JUMĂTATE DE PUI* LA GRĂTAR/PRĂJIT  

CU CARTOFUL CASEI  
(jumătate de pui 500g,cartof copt 200g, sos usturoi 50g(lapte bătut, smântână, 
usturoi, maioneză (ou,muştar,ulei floare))  

Declarație nutrițională pui la grătar/prăjit 100g: grăsimi-8.5 g, glucide-3.1 g, proteine-15 g, valoare energetică-152 kcal/637 kj 

JUMĂTATE DE PUI* LA GRĂTAR/PRĂJIT 

CU MĂMĂLIGUȚĂ  
(jumătate de pui 500g,mămăliguţă(apă,mălai,sare)200g,sos usturoi 50g(lapte 
bătut,smântână,usturoi,maioneză(ou,muştar,ulei floare) 

Declarație nutrițională pui la grătar/100g: grăsimi-10.8 g, glucide-8.6 g, proteine-15.9 g, valoare energetică-199 kcal/833 kj  
Declarație nutrițională pui prăjit/100g: grăsimi-10.6 g, glucide-9.9 g, proteine-15.7 g, valoare energetică-202 kcal/845 kj 

PUI COPT ÎN LIPIE                           
(piept de pui 200g, legume 350g( ardei, porumb, lipie, morcov, ceapă) smântână, 

 sos salsa(roşii,ardei,ardei iute,ceapă,usturoi,sos soia) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.5 g, glucide-14.8 g, proteine-8.2 g, valoare energetică-133 kcal/559 kj  

FRIGĂRUI DE PUI CU LEGUME ȘI CIUPERCI PANE  
(piept de pui 200g, legume 200g(ardei, ceapă roşie, ceapă albă, roşii, ciuperci pane) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-1.8 g, glucide-17.1 g, proteine-8.9 g, valoare energetică-122 kcal/514 kj  

QUESADILLA DE PUI                
(piept de pui 220g, mozzarella 200g,lipie,ardei, ceapă,smântână)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.1 g, glucide-15.9 g, proteine-10.6 g, valoare energetică-179 kcal/749 kj 

SNIŢEL BOIERESC CU CARTOFUL BUCĂTARULUI          
(piept de pui dezosat 200g şi cartof copt 200g tapetate prin făină, ou, caşcaval,  
cremă de usturoi 50g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.1 g, glucide-16.5 g, proteine-8.1 g, valoare energetică-143 kcal/599 kj 

PIEPT DE PUI LA GRĂTAR              
(piept de pui  200g, cartofi la cuptor 100g, legume grill 

100g(ardei,dovlecel,vânătă),sos blue cheese 50g(lapte bătut,smântână, brânză cu 
mucegai,usturoi) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.6 g, glucide-6.3 g, proteine-10 g, valoare energetică-112 kcal/469 kj 

PIEPT DE PUI PE PAT DE SPANAC              
(piept de pui 220g, spanac 100g*, mozzarella 80g ,usturoi,sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5 g, glucide-2.4 g, proteine-10.7 g, valoare energetică-97 kcal/409 kj  

PULPE DE PUI LA GRĂTAR / PRĂJITE                          
(pulpe de pui* 250g, cartofi wedges* 200g,sare,piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.4 g, glucide-9.1 g, proteine-11.8 g, valoare energetică-162 kcal/678 kj 

FRIGĂRUI DE PUI CU BACON                             
(piept de pui învelit în bacon 250g, cartofi wedges*200g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.1 g, glucide-8.6 g, proteine-11 g, valoare energetică-128 kcal/535 kj 



  

 

CORDON BLEU                           
(cordon bleu 300g(piept de pui, caşcaval ,şuncă,făină, ou,muştar),cartofi 

prăjiţi*150g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.1 g, glucide-14.3 g, proteine-11.2 g, valoare energetică-154 kcal/646 kj 

FICĂȚEI DE PASĂRE CU SOS BRUN  
(ficăței de pasăre*200g, cartofi prăjiți*150g, bacon 50g,ceapă albă, usturoi ,vin,sos  

brun, coniac, lămâie,sare,piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.5 g, glucide-7.2 g, proteine-7.4 g, valoare energetică-111 kcal/465 kj 

DEGEŢELE DIN PIEPT DE PUI                           
(piept de pui 200g, ou, pesmet, usturoi),cartofi prăjiţi*150g,sos spicy 50g sos blue 
cheese 50g(lapte bătut,smântână, brânză cu mucegai,usturoi) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.9 g, glucide-17.6 g, proteine-8.7 g, valoare energetică-149 kcal/623 kj 

SNIŢEL CROCANT DIN PIEPT DE PUI                           
(piept de pui 250g, ou, pesmet,făină, fulgi de porumb),cartofi prăjiţi*150g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.8 g, glucide-22.3 g, proteine-9.2 g, valoare energetică-184 kcal/772 kj 

ARIPIOARE DE PUI CU SOS PICANT                           
(aripioare de pui*300g, cartofi prăjiţi*150g, sos spicy 50g,sos blue cheese 50g(lapte 
bătut,smântână, brânză cu mucegai,usturoi)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.3 g, glucide-12.6 g, proteine-11.5 g, valoare energetică-177 kcal/741 kj 

RULOU DE PUI                           
(piept de pui umplut cu bacon şi caşcaval 200g ,orez cu legume 200g, sos blue cheese 
50g(lapte bătut,smântână, brânză cu mucegai,usturoi))  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.4 g, glucide-9.5 g, proteine-12.7 g, valoare energetică-213 kcal/895 kj 

PUI CU SOS ALB                           
(piept de pui 150g, cartofi natur 200g, sos alb 150g(cremă vegetală, ciuperci brânză 
cu mucegai)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.3 g, glucide-8.1 g, proteine-6.7 g, valoare energetică-133 kcal/558 kj 

FICĂŢEI DE PĂSĂRE LIONEZI                           
(ficăței de pasăre* 300g,piure de cartofi 200g(cartofi,lapte,unt,sare),ceapă, usturoi, 

vin)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.4 g, glucide-7 g, proteine-5.5 g, valoare energetică-108 kcal/454 kj 

TIGAIE DE PUI PICANTĂ ȘI OREZ CU LEGUME                           
(piept de pui, ardei iute, usturoi, ceapă, sos soia)250g, orez cu legume 

200g(orez,mazăre,morcov) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.8 g, glucide-11.6 g, proteine-7.8 g, valoare energetică-128 kcal/538 kj   

SARAMURĂ DIN PULPE DE PUI                           
(pulpe de pui*200g, saramură 100ml (roșii decojite, boia de ardei, ardei iute, ardei 

capia, usturoi,sare,piper, verdeaţă)mămăliguţă 200g(apă,mălai,sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.6 g, glucide-9.4 g, proteine-11.6 g, valoare energetică-189 kcal/794 kj  

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 
 



  

 

BURGER 
BURGER DE VITĂ CU CARTOFI WEDGES -550 g                           
(carne vită, chiflă burger, cheddar, bacon, sos calypso(ketchup,coniac, 

maioneză (ou,muştar,ulei floare),lămaie,sos bbq)castraveţi muraţi, roşii, inele de  

ceapă pane, salată, cartofi wedges*)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.2 g, glucide-68 g, proteine-10.2 g, valoare energetică-408 kcal/1710 kj 

BURGER DE PUI CU CARTOFI WEDGES -550 g                                   
(carne de pui, chiflă burger, cheddar, bacon, sos calipso(ketchup,coniac,maionez ă (ou, 

muştar,ulei floare), roşii,inele de ceapă pane, castraveţi muraţi, salată,cartofi wedges*)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.3 g, glucide-37.7 g, proteine-7.1 g, valoare energetică-241 kcal/1012 kj 

BURGER DE VITĂ & BERBECUŢ CU CARTOFI WEDGES -550 g                                   
(carne de vită cu berbecuţ, chiflă burger, cheddar, bacon, sos calipso (ketchup, 

coniac,maioneză (ou,muştar,ulei floare), castraveţi muraţi, roşii, inele de ceapă 

pane, salată, cartofi wedges*)    
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.2 g, glucide-68.5 g, proteine-10.3 g, valoare energetică-412 kcal/1724 kj 

BURGER VEGETARIAN -450 g                                   
(chiflă burger,  salată , avocado, ciuperci, roșii, castraveți murați, sos barbeque, 

 inele de ceapă pane) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.2 g, glucide-64.5 g, proteine-9.6 g, valoare energetică-381 kcal/1595 kj 

BURGER CU FALAFEL -350 g                                   
(chiflă burger,  salată mixtă , castraveți murați, năut, coriandru, guacamole, 

 roșii, ceapă, chimen, pastă de susan)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.5 g, glucide-64.8 g, proteine-10.2 g, valoare energetică-387 kcal/1619 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

PORC 
COTLET DE PORC CU OS FRĂGEZIT  
(cotlet de porc cu os*250g, cartofi cu rozmarin 150g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.3 g, glucide-7.5 g, proteine-10.5 g, valoare energetică-123 kcal/517 kj 

COASTE DE PORC FRAGEDE LA GRĂTAR  
(coaste de porc*250g, cartofi prăjiți*150g, sos barbeque 50g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.9 g, glucide-13.6 g, proteine-9.5 g, valoare energetică-213 kcal/892 kj 

CIOLAN DE PORC REGAL (pentru 2-3 persoane)                                   

(ciolan de porc cu os 800g, fasole scăzută 150g, varză călită 150g, mămăliguţă 300g 

(apă,mălai,sare),murături 100g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.5 g, glucide-4.7 g, proteine-12.6 g, valoare energetică-182 kcal/765 kj 

JUMĂRI DE PORC BOIEREŞTI  
(jumări de porc 180g, varză călită 200g, ardei iute) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.2 g, glucide-2.7 g, proteine-8.2 g, valoare energetică-109 kcal/458 kj 

COTLET DE PORC CU SOS DE GHIMBIR  
(cotlet de porc 150g, sos de ghimbir 100g(cremă vegetală ghimbir,vin, are,piper), 

cartofi boulanger 200g (cartofi, caşcaval, ou,cremă vegetală,sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.7 g, glucide-8.9 g, proteine-6.9 g, valoare energetică-146 kcal/613 kj 

SABIE HAIDUCEASCĂ                           
(piept de pui 100g, file porc 100g, antricot  vită*100g, cartoful casei 200g, 

 sos picant 50g, sos barbeque 50g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.7 g, glucide-4 g, proteine-12.3 g, valoare energetică-191 kcal/800 kj  

COTLET DE PORC FĂRĂ OS LA GRĂTAR              
(cotlet de porc fără os 220g, piure de cartofi 200g(cartofi,lapte,unt,sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.3 g, glucide-8.7 g, proteine-9.7 g, valoare energetică-113 kcal/476 kj 

CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR  
(ceafă de porc fără os 200g, cartofi ţărăneşti 200g(cartofi,bacon,ceapă), salată de 

varză 100g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6 g, glucide-8.3 g, proteine-6.9 g, valoare energetică-117 kcal/493 kj 

CÂRNAŢI PROASPEŢI LA GRĂTAR              
(cârnați proaspeți înfăşuraţi în bacon 200g cu cartofi wedges* 150g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13 g, glucide-7.2 g, proteine-11.7 g, valoare energetică-196 kcal/822 kj  

CÂRNAŢI DE CASĂ AFUMAŢI                           
(cârnați afumați 150g, cartofi prăjiţi*150g, castraveţi muraţi 30g, sos barbeque 50g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.2 g, glucide-11.4 g, proteine-6.7 g, valoare energetică-199 kcal/834 kj  

MIX GRILL                           
(chiftea de vită 100g,antricot de vită 90g, piept de pui 80g, cotlet de porc 80g,  

bacon 40g,  cartofi prăjiţi*150g, muştar 30g,cremă usturoi 30g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.4 g, glucide-9 g, proteine-11.7 g, valoare energetică-159 kcal/666 kj  



  

 

COASTE DE PORC SCHWERIPS  
(coaste de porc*200g, cartofi wedges* 150g, sos barbeque 50g,  sos de coaste 50g 

(ketchup, muştar, maioneză, sos soia), sos spicy 50g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.4 g, glucide-9.3 g, proteine-12.5 g, valoare energetică-149 kcal/626 kj 

ŞNIŢEL CROCANT DE PORC              
(sniţel porc 200g(cotlet de porc fără os, ou, pesmet), piure de cartofi 200g 

(cartofi,lapte,unt,sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-6.5 g, glucide-14 g, proteine-7.4 g, valoare energetică-146 kcal/611 kj 

ESCALOP DE PORC                           
(cotlet de porc fără os 150g, sos brun,vin,ou, pesmet, ciuperci) 200g, piure de 

cartofi 200g (cartofi,lapte,unt,sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.4 g, glucide-9.5 g, proteine-6.5 g, valoare energetică-136 kcal/573 kj 

TOCHITURĂ ŢĂRĂNEASCĂ -500 g              
(carne de porc, cabanos, sos de roşii, ou ochi, telemea , mămăliguţă(apă,mălai,sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-16.2 g, glucide-12.3 g, proteine-10.8 g, valoare energetică-241 kcal/1011 kj  

PASTRAMĂ DE PORC FRAGEDĂ                           
(carne de porc 150g, mămăliguţă 250g(apă,mălai,sare), mujdei de usturoi 50g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-14.1 g, glucide-20.4 g, proteine-14.4 g, valoare energetică-268 kcal/1122 kj 

MUŞCHIULEȚ DE PORC LA GRĂTAR                                   
(muschiuleţ de porc* 250g, varză călită 150g, ardei iute)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.8 g, glucide-3.4 g, proteine-9.3 g, valoare energetică-85 kcal/359 kj 

ŞNIŢEL GIGANT DE PORC CU OU PANE ŞI HREAN  
(muschiuleţ de porc* 250g, ou, pesmet, hrean) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.1 g, glucide-23.5 g, proteine-10.6 g, valoare energetică-157 kcal/657 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 

 



  

 

 

VITĂ 
SNIŢEL VIENEZ -300 g                           
(antricot de vită*, ou, făină, pesmet,roşii, lămâie,sare,piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.8 g, glucide-12.6 g, proteine-10.3 g, valoare energetică-209 kcal/875 kj 

ANTRICOT DE VITĂ LA GRĂTAR  
(antricot de vită*200g, orez sote în unt 200g, sare,verdeaţă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.9 g, glucide-17 g, proteine-10.9 g, valoare energetică-258 kcal/1082 kj 

PASTRAMĂ DE VITĂ LA GRĂTAR   
(antricot de vită*200g, cartofi natur 200g, sare,piper)    
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7 g, glucide-12.3 g, proteine-6.2 g, valoare energetică-138 kcal/580 kj 

TOCĂNIŢĂ DE VĂCUŢĂ CU MĂMĂLIGUŢĂ -450 g              
(carne de văcuţă*, ardei, ceapă, roşii, usturoi, vin, sare, piper, mămăliguţă (apă, 

mălai, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.7 g, glucide-12.7 g, proteine-6.6 g, valoare energetică-162 kcal/678 kj   

ANTRICOT DE VITĂ CU SOS PEPER STEAK  
(antricot de vită* 180g, cartofi  cu rozmarin 200g) sos de piper 50ml (cremă vegetală, 

unt, piper,muştar,coniac,sos soia) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.2 g, glucide-10.2 g, proteine-7.2 g, valoare energetică-146 kcal/612 kj 

 

 

BERBECUŢ 
PASTRAMĂ "CIOBĂNEASCĂ" LA GRĂTAR  
(pulpă berbecuț*150g,mămăliguţă 200g(apă,mălai,sare) ,mujdei de usturoi 50g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.6 g, glucide-20.3 g, proteine-13.4 g, valoare energetică-259 kcal/1087 kj 

FRIGĂRUI DE BERBECUŢ                           
(carne de berbecuț* 150g, ciuperci  la grătar 200g, sos barbeque 50g) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.2 g, glucide-4.4 g, proteine-10.9 g, valoare energetică-98 kcal/410 kj 

PASTRAMĂ DE BERBECUŢ LA TIGAIE  
(pulpă  de berbecuţ*150g , mămăliguţă 200g(apă,mălai,sare), ardei, usturoi)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.4 g, glucide-19 g, proteine-13.1 g, valoare energetică-219 kcal/920 kj 

COTLET DE BERBECUŢ                                   
(cotlet de berbecuț*200g, cartofi cu rozmarin 200g, sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.1 g, glucide-8.3 g, proteine-10.7 g, valoare energetică-163 kcal/683 kj 

TIGAIE DE BERBECUȚ CU MĂMĂLIGUȚĂ -400 g                                   
(pulpă de berbecuț*, cârnăciori de oaie, mămăliguţă (apă,mălai,sare)ardei, usturoi, 

sare, piper )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.6 g, glucide-22.3 g, proteine-12.9 g, valoare energetică-247 kcal/1033 kj 

Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 
 



  

 

PEŞTE ŞI FRUCTE DE MARE 
MIDII MEDITERANEENE -220 g                                       
(midii *, roşii cherry, usturoi, lămâie, ardei, ulei măsline, aluat crocant, sare) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-8.9 g, glucide-6.9 g, proteine-5.5 g, valoare energetică-132 kcal/552 kj  

MIDII CU USTUROI ŞI VIN ALB  - 230 g                           
(midii * ,unt şi usturoi, vin alb,aluat crocant)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.6 g, glucide-8.2 g, proteine-6.6 g, valoare energetică-115 kcal/482 kj 

INELE DE CALAMAR PANE              
(inele calamar pane*150g, cartofi fry'n'dip*150g , lămâie)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.9 g, glucide-20.2 g, proteine-11.2 g, valoare energetică-241 kcal/1009 kj 

SOMON LA GRĂTAR                           
(somon file* 200g, cartofi boulanger 200g (cartofi,caşcaval,ou,cremă 

vegetală,sare,piper),lămâie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.4 g, glucide-15.2 g, proteine-8.4 g, valoare energetică-102 kcal/427 kj 

FISH AND CHIPS                           
(file de păstrăv*pane 200g, cartofi prăjiţi*150g,sos tartar  50g (ou, muştar, murături, 

ceapă, maioneză, lămâie)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.1 g, glucide-10.3 g, proteine-8.2 g, valoare energetică-123 kcal/518 kj 

PĂSTRĂV LA GRĂTAR                           
(păstrăv* 200g, cartofi natur 200g, lămâie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.9 g, glucide-7 g, proteine-8.8 g, valoare energetică-101 kcal/426 kj 

ŞALĂU MEUNIERE   
(file de şalău pane*200g, cartofi natur 200g, capere, lămâie, unt) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.5 g, glucide-9.5 g, proteine-7.3 g, valoare energetică-109 kcal/459 kj 

FILE DIN CRAP PRĂJIT                           
(file  de crap*200g,  mămăliguţă 200g(apă,mălai,sare),mujdei  50g)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.1 g, glucide-19 g, proteine-12.9 g, valoare energetică-215 kcal/902 kj                

SARAMURĂ DE CRAP CU MĂMĂLIGUŢĂ  

(file de crap*150g,  saramură 100ml (roșii decojite, boia de ardei, ardei iute, ardei capia, 

usturoi,sare,piper, verdeaţă),mămăliguţă 200g(apă,mălai,sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.7 g, glucide-11.3 g, proteine-8.1 g, valoare energetică-132 kcal/552 kj    

PĂSTRĂV PRĂJIT CU MĂMĂLIGUȚĂ  
(păstrăv*250g, mămăliguță 200g(apă,mălai,sare) , sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.2 g, glucide-17.7 g, proteine-15.7 g, valoare energetică-223 kcal/933 kj  

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 
 



  

 

GARNITURI 
CARTOFI CHIPS -150 g   

(felii subțiri de cartof prăjite) 
 Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.1 g, glucide-15.9 g, proteine-1.6 g, valoare energetică-73 kcal/305 kj                              

CARTOFI BOULANGER -200 g   

 (cartofi, cașcaval, ou) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.2 g, glucide-13.3 g, proteine-2.9 g, valoare energetică-96 kcal/405 kj 

CARTOFI PRĂJIŢI* -150 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.4 g, glucide-20.2 g, proteine-2.4 g, valoare energetică-128 kcal/538 kj     

CARTOFI PRĂJIŢI FRY'N'DIP* - 150 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17 g, glucide-38 g, proteine-4 g, valoare energetică-319 kcal/1334 kj 

CARTOFI WEDGES* ÎN COAJĂ -150 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3 g, glucide-22 g, proteine-2.5 g, valoare energetică-130 kcal/543 kj 

CARTOFI LA CUPTOR  -200 g 
(cartofi, ulei de măsline, mozzarella, sare,piper)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.2 g, glucide-14.7 g, proteine-3 g, valoare energetică-120 kcal/502 kj 

CARTOFI ŢĂRĂNEŞTI - 200 g                              
(cartofi, ceapă, bacon)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.5 g, glucide-12.3 g, proteine-3.4 g, valoare energetică-97 kcal/406 kj 

CARTOFI CU ROZMARIN -200g  

(cartofi, ardei, rozmarin, ulei floare, sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.3 g, glucide-15.4 g, proteine-1.5 g, valoare energetică-90 kcal/380 kj        

CARTOFI NATUR -200 g  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-1.7 g, glucide-14.9 g, proteine-1.5 g, valoare energetică-84 kcal/351 kj  

PIURE DE CARTOFI -200 g 
(cartofi, lapte, unt, sare)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-2.4 g, glucide-14 g, proteine-1.7 g, valoare energetică-87 kcal/367 kj  

CIUPERCI LA GRĂTAR -200 g  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.2 g, glucide-3.2 g, proteine-3 g, valoare energetică-21 kcal/91 kj 

LEGUME GRILL -150 g 

(ardei, ceapă, vinete, dovlecei) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.2 g, glucide-5.6 g, proteine-0.9 g, valoare energetică-25 kcal/105 kj 

OREZ CU LEGUME -200 g 

(orez fiert,ardei, morcov, ţelină, mazăre*) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.4 g, glucide-36.1 g, proteine-3.4 g, valoare energetică-223 kcal/933 kj 

OREZ SOTE ÎN UNT -200 g 

(orez fiert,unt ,sare,piper) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.6 g, glucide-63.6 g, proteine-5.4 g, valoare energetică-415 kcal/1739 kj 

INELE DE CEAPĂ PANE - 100 g                                   
(inele de ceapă, pesmet, ou)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.1 g, glucide-18 g, proteine-3.2 g, valoare energetică-152 kcal/635 kj 

PÂINE -100 g  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-9.2 g, glucide-60.7 g, proteine-8.3 g, valoare energetică-376 kcal/1576 kj   

MĂMĂLIGUŢĂ -300 g 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.7 g, glucide-64 g, proteine-5.5 g, valoare energetică-401 kcal/1680 kj 



  

 

 

SOSURI/DIVERSE 
BARBEQUE -50 g 

(sos soia,ketchup,vin,coniac) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.1 g, glucide-26.1 g, proteine-1.2 g, valoare energetică-120 kcal/503 kj 

BLUE CHEESE -50 g 

(lapte bătut,smântână, brânză cu mucegai,usturoi)   
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-13.5 g, glucide-2.9 g, proteine-8.4 g, valoare energetică-198 kcal/830 kj                          

SPICY -50 g 

(ketchup, coniac, sare, zahăr brun, sos picant)     
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.3 g, glucide-22.8 g, proteine-1 g, valoare energetică-106 kcal/447 kj  

TARTAR -50 g 

(ou,muştar,murături,ceapă,maioneză)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-31.1 g, glucide-1.9 g, proteine-2.2 g, valoare energetică-297 kcal/1243 kj           

BRUN -50 g 

(sos brun bază(conţine glutamat de sodiu),vin, ulei,sare )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.8 g, glucide-3.4 g, proteine-0.3 g, valoare energetică-93 kcal/390 kj         

CAESAR -50 g 

(muştar, ulei măsline, sos worchester, anchois(conţine peşte), usturoi,ou,cremă 
vegetală, brânză uscată) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-40.4 g, glucide-4.1 g, proteine-4.8 g, valoare energetică-408 kcal/1708 kj 

CALIPSO -50 g 

(ketchup,coniac,maioneză (ou, muştar, ulei floare), lămâie, sos bbq) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-17.1 g, glucide-14.6 g, proteine-1.5 g, valoare energetică-228 kcal/955 kj 

PESTO -50 g 

(busuioc verde, usturoi,brânză dură, lămâie,sare,ulei măsline) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-79 g, glucide-2.6 g, proteine-0.7 g, valoare energetică-724 kcal/3029 kj 

SWEET CHILLI -50 g 

(ketchup,miere,sos soia,ardei iute,usturoi ) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-0.1 g, glucide-47.3 g, proteine-2 g, valoare energetică-201 kcal/841 kj 

CREMĂ DE USTUROI -50 g 

(lapte bătut,smântână,usturoi,maioneză (ou,muştar,ulei floare)) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-10.7 g, glucide-3.2 g, proteine-3.2 g, valoare energetică-157 kcal/660 kj 

MUJDEI DE USTUROI -50 g 

(usturoi,apă,sare,ulei) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.3 g, glucide-20.7 g, proteine-5 g, valoare energetică-239 kcal/1001 kj                    

HREAN -50 g                                         

(poate conţine urme de ouă, ţelină, lactoză) 
SMÂNTÂNĂ -100 g                                                             

SOS DE SOIA -25 ml 

LĂMÂIE - 100 g 

ARDEI IUTE -1 buc                                         
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 
*Din produs decongelat 

 



  

 

DESERT 
CREMĂ CARAMEL -200 g                                                      
(lapte, ou, zahăr,esenţă vanilie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.2 g, glucide-25.1 g, proteine-3.2 g, valoare energetică-144 kcal/604 kj 

ÎNGHEŢATĂ ASORTATĂ -  150 g                                            
(îngheţată asortată, cremă desert spray, fructe, topping desert) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.2 g, glucide-29.3 g, proteine-2.1 g, valoare energetică-190 kcal/798 kj 

CLĂTITĂ BRAŞOVEANĂ -180 g                                             
(făină, lapte, ou, brânză de vaci, smântână ,stafide,esenţă vanilie )  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-5.9 g, glucide-21.9 g, proteine-7.3 g, valoare energetică-186 kcal/778 kj                                            

CLĂTITE CU DULCEAŢĂ DE VIȘINE -150 g 
(făină, lapte, ou, apă minerală,dulceață de vișine, esenţă vanilie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7.2 g, glucide-19.9 g, proteine-4.3 g, valoare energetică-164 kcal/688 kj 

CLĂTITE CU CREMĂ DE CACAO -  150 g                                 
(făină, lapte, ou, apă minerală,cremă de cacao, esenţă vanilie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12.5 g, glucide-31.9 g, proteine-3.9 g, valoare energetică-262 kcal/1096 kj 

CLĂTITĂ CU MIEZ DE NUCĂ ŞI MIERE  - 100 g                        
(făină, lapte,ou, apă minerală, miez de nucă măcinată,miere de albine, vanilie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-18.7 g, glucide-33 g, proteine-5.4 g, valoare energetică-325 kcal/1363 kj                       

PAPANAŞI -350 g                                                             
(făină, ou, brânză de vaci, zahăr vanilinat, smântână, dulceaţă vișine) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.4 g, glucide-27.6 g, proteine-6.1 g, valoare energetică-199 kcal/835 kj 

PAPANAŞI “FANTEZIE”  - 350 g                                                          
(făină, ou, brânză de vaci, zahăr vanilinat, smântână, dulceaţă vișine) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-4.4 g, glucide-27.6 g, proteine-6.1 g, valoare energetică-199 kcal/835 kj 

PROFITEROL -150 g                                                            
(gogoşi umplute cu cremă de vanilie îngheţată de vanilie şi ciocolată,  

cremă desert spray, rulouri din napolitană cu ciocolată ) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.3 g, glucide-28.3 g, proteine-3.1 g, valoare energetică-265 kcal/1109 kj 

TORT DE CIOCOLATĂ CU VIŞINE -190 g                               
(blat tort(făină,ou,zahăr,ulei floare,praf copt), cremă desert lichidă, 

 cremă ciocolată, vişine*)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-11.6 g, glucide-37.8 g, proteine-4.1 g, valoare energetică-282 kcal/1181 kj  

TORT KRANTZ -215 g                                                        
(blat tort(făină,ou,zahăr,ulei floare,praf de copt), lapte, cacao, cafea, amaretto, 

zahăr, ness, ciocolată, miez nucă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-12 g, glucide-48.2 g, proteine-3.5 g, valoare energetică-321 kcal/1343 kj                                                     



  

 

TORT  ˮOREOˮ - 180 g                                                       
(blat tort(făină,ou,cacao,zahăr,ulei floare,prafcopt), mascarpone,  

biscuiţi oreo , ciocolată neagră,lapte, cremă desert lichidă)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-22.6 g, glucide-35.4 g, proteine-3.7 g, valoare energetică-361 kcal/1510 kj 

TORT CU NUCĂ -200 g                                                       
(blat tort (făină,ou,zahăr,ulei floare,prafcopt,miez de nucă), cremă desert lichidă, 

vanilie, ciocolată neagră, ciocolată albă) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-18.2 g, glucide-37.3 g, proteine-4.5 g, valoare energetică-336 kcal/1408 kj                                                      

TIRAMISU -120 g                                                                
(pişcoturi, mascarpone,ouă,coniac, cremă desert lichidă cafea, cacao, amaretto) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.9 g, glucide-34.9 g, proteine-4.1 g, valoare energetică-306 kcal/1282 kj 

TIRAMISU CU FRUCTE DE PĂDURE -150 g                            
(pişcoturi, mascarpone,ouă,coniac, cremă desert lichidă cafea, cacao, 

amaretto,mix fructe pădure*) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-15.1 g, glucide-40.7 g, proteine-4.1 g, valoare energetică-324 kcal/1359 kj 

MANHATTAN ŞTRUDEL -200 g     
(aluat foietaj*, mere, ananas, stafide, nucă ,cremă de vanilie) 
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-7 g, glucide-22.1 g, proteine-2.2 g, valoare energetică-162 kcal/680 kj 

MĂR COPT LA CUPTOR -160 g                                            
(măr,miez de nucă, miere, stafide)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-3.8 g, glucide-27.4 g, proteine-1.1 g, valoare energetică-150 kcal/627 kj 

MARCHIZA -120 g                                            
(făină,ciocolată,zahăr,ou,grăsime vegetală)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-29.8 g, glucide-43.3 g, proteine-5.1 g, valoare energetică-475 kcal/1988 kj 

MERINGATA -100 g                                            
(mascarpone,cremă de lapte, zahăr, ou, alune, glazură ciocolată)  
Declarație nutrițională/100g: grăsimi-21.6 g, glucide-40.9 g, proteine-4.1 g, valoare energetică-405 kcal/1695 kj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingredientele marcate cu format „italic” pot conține alergeni 

*Din produs decongelat 



  

 

 

BĂUTURI SPIRTOASE 40ml 

 

Whisky 

JOHNNIE WALKER BLENDED SCOTCH WHISKY 40% 

CHIVAS REGAL BLENDED SCOTCH WHISKY 12YO 40% 

THE GLENLIVET SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 12YO 40% 

THE MACALLAN SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 12Y 40% 

JAMESON IRISH WHISKEY 40% 

JACK DANIEL’S AMERICAN WHISKEY 40% 
 

Vodka & Gin 

ABSOLUT BLUE 40% 

SKYY VODKA 40% 

BELUGA CELEBRATION 40% 

BEEFEATER LONDON DRY 45% 

BULLDOG DRY GIN 40% 

WHITLEY NEILL QUINCE GIN 43% 
 

Rum & Tequila 

HAVANA CLUB RUM 3yo 40% 

CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD 35% 

BRUGAL ANEJO RUM 38% 

PITU CACHACA PREMIUM DO BRASIL 38% 

OLMECA TEQUILA SILVER 38% 

ESPOLON TEQUILA GOLD 40% 
 
 
 



  

 

Cognac&Brandy 

METAXA - BRANDY 5* 38% 

TORRES BRANDY 10yo 

JIDVEI VINARS VSOP 42% 

CAMUS COGNAC VS 40% 

Aperitive&Digestive 

APEROL APERITIVO 11% 

CAMPARI BITTER 25% 

DOLIN VERMOUTH BLANC/ROUGE 16% 

JÄGERMEISTER HERBAL LIQUEUR 35% 

AMARO DEL CAPO DIGESTIV 35% 

LIMONCINO PORTOFINO 30% 

BAILEY'S IRISH CREAM 17% 

Traditional  

BRAN ŢUICA PRUNE 40% (40 ml) 

BRAN PALINCA PRUNE 50% (40 ml) 

BRAN PALINCA PERE 50% (40 ml) 

BRAN PALINCA GUTUI 50% (40 ml) 

BRAN VISINATA 30% (40 ml) 

BRAN CAISATA 30% (40 ml) 

BRAN AFINATA 30% (40 ml) 

SAMARO LICHIOR NUCI VERZI 35% (50 ml) 

MINI BRAN AFINATĂ 30% (45 ml) 

MINI BRAN PĂLINCĂ PRUNE 50% (45 ml) 

MINI BRAN RACHIU PRUNE 50% (45 ml) 

MINI BRAN VIȘINATĂ 30% (45 ml) 



  

 

VINURI 

                  Crama Oprisor - Mehedinţi 

OPRISOR CALOIAN SAUVIGNON BLANC - sec 

OPRISOR CALOIAN ROSE - sec 

OPRISOR CALOIAN FETEASCA NEAGRA - sec 

JIANA ROSE PREMIUM - sec 

DRAGAICA ROSIE-sec 
 

                  Crama Purcari - Rep. Moldova 

PURCARI NOCTURNE CHARDONNAY - sec 

PURCARI NOCTURNE ROSE - sec 

PURCARI NOCTURNE RARA NEAGRA sec 
 

              Cramele Recas - Banat 

SOLE CHARDONNAY - sec 

SOLE ROSE - sec 
 

Sarica Niculitel - Dobrogea 

CAII DE LA LETEA VOL 1 ALIGOTE - sec 

CAII DE LA LETEA VOL 1 ROSE - sec 

CAII DE LA LETEA VOL 1 FETEASCA NEAGRA - sec 
 

               Crama Liliac 

LILIAC -SAUVIGNON BLANC sec 

LILIAC -ROSE PINOT NOIR sec 
 
 
 



  

 

                  Crama Jidvei -Transilvania 

GRIGORESCU DRY MUSCAT - demisec 

GRIGORESCU ROSE - demisec 

TEZAUR  Sauvignon Blanc & Fetească Regală - sec 

TEZAUR ROSE - sec 
 
 

                     Crama Urlaţi - Dealul Mare 

PELIN DE URLAŢI ALB - dulce amarui 

PELIN DE URLAŢI Rose-demisec amarui 
 

                     Prosecco Vinicola Serena 

SERENA 1881 PROSECCO EXTRA DRY DOC 

VEUVE DU VERNAY 

  VINUL CASEI -CRAMA OPRIŞOR 

Vin alb                    Sauvignon Blanc                        sec 

                              Riesling Italian                     demisec 

Vin roşu                 Cabernet Sauvignon                     sec 

                              Fetească Neagră                   demisec 

Vin Rose     demisec 

Pahar    200 ml                  

Carafă   500 ml                            
Carafă  1000 ml                            

 

 

 

 

 



  

 

BERE 

Draught 

HEINEKEN 250 ml 

HEINEKEN 400 ml 

BIRRA MORETTI 400 ml 
 

Bere craft și varietăți 

SILVA STRONG DARK LAGER 500 ml 

DESPERADOS 400 ml 
 

Bere sticlă 

HEINEKEN 400 ml 

BIRRA MORETTI 500 ml 

CIUC PREMIUM LAGER 500 ml 

SILVA PREMIUM BLONDE LAGER 500ml 
 

Bere 0.0% 

HEINEKEN 0% 330ml 

BIRRA MORETTI 0% 330ml 

CIUC NATUR RADLER LEMON 0% 500 ml 

CIUC NATUR RADLER ZMEURA 0% 500 ml 

 

 

 

 

 



  

 

COCKTAILS 

Spritzer 250 ml 

APEROL SPRITZ (aperol, prosecco, apă minerală, portocală) 

HUGO (prosecco, sirop de soc, mentă, lime, apă minerală) 

NEGRONI SPAGLIATO (campari, dolin rouge, prosecco, 

portocală) 
 

Long Drinks 250 ml 

GIN TONIC (beefeater gin, apă tonică, lamâie) 

CAMPARI ORANGE / TONIC (campari,suc de portocale/apă 

tonică) 

BRUGAL LIBRE (brugal rom, cola, lime) 

BULLDOG TONIC (bulldog dry gin, apă tonică, lime) 

QUINCE GIN (whitley neill quince, apă tonică, lime, mere verzi) 

CAIPI MOJITO (pitu cachaca, mojito mint, suc lime, mentă, 

sprite) 
 

Fără alcool 250 ml 

GREEN APPLE (suc de mere verzi, lime, zahăr brun, mere) 

MINTY FRUITY LEMONADE (mojito mint, piure căpşuni, apă) 

COLD RAIN LEMONADE (grenadine, piure piersici, apă tonică) 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

RĂCORITOARE 

Coca cola(original taste,zero zahar 250ml 

Fanta (portocale) 250ml 

Sprite 250ml 

Schweppes 250ml 

Cappy nectar(portocale,piersici) 250ml 

Fuzetea(lamaie, piersici) 

 Apa Dorna plata/minerala 330ml 

 Apa Dorna plata/minerala 750ml 

Burn (energizant) 250 ml 

 

Suc natural 

FRESH DE PORTOCALE / GRAPEFRUIT - 330ml 

LIMONADA CLASICA - 450ml / 1000ml                                            

LIMONADA CU AROME (capsuni/piersici/ rodie) 450ml 

SUC NATURAL DE MERE 250ml 

 

Smoothies 400 ml 

TROPIKAL MIX (suc de mere, ananas, papaya, mango) 

RED PASSION (suc de mere, căpşuni, zmeură, mango) 

WILD FORREST (suc de mere, căpşuni, zmeură, afine, coacaze) 
  

 

 



  

 

SPECIALITATE CAFEA 
Espresso                  50/125 ml                         
Espresso ristretto    25 ml                          
Espresso doppio   125 ml                       
Espresso con panna                        
(espresso, cremă vegetală) 

150 ml                        

Espresso macchiato                        
(espresso ristretto, cremă lapte) 

50 ml                       

Capuccino                                     
(espresso, lapte, cremă lapte) 

150 ml                       

Caffe Latte                                    
(espresso, lapte, cremă lapte) 

225 ml                       

Four colours caffe                          
(espresso, cremă lapte,topping desert) 

225 ml                

Irish caffe                                     

(espresso, cremă desert spray, zahăr brun, 50 ml 

whisky) 
225 ml                 

French caffe                                  
(espresso, cremă desert spray, zahăr brun, 50 ml 

brandy) 
225 ml                 

Freddo espresso                             
(espresso, gheaţă blendată) 

150 ml                    

Freddo cappucino                          
(espresso, gheaţă blendată, lapte) 

150 ml                 

Cafea decofeinizată       50/125 ml                   
Frappe                                         

(ness, lapte, cremă desert spray, topping desert) 
225 ml                 

Frappe  Strawberry                       
(ness, lapte, cremă desert spray, topping desert) 

225 ml                 

Băutură caldă                               
(cu aromă de ciocolată neagră sau albă) 

200 ml                 

Ceai cald                                     
(fructe, negru, lămâie, verde) 

200 ml                   



  

 

 
PREPARATELE CARE CONȚIN PRODUSE DECONGELATE CONFORM 

ORDINULUI 183/2016 
Pizza de Bologne, Pizza Vegetariană, Pizza Vegetariană de Post, Pizza cu creveți, Pizza shaorma, Pizza Pollo, Supă de 
pui cu tăitei, Ciorbă de pui a la grec, Ciorbă ţărănească de văcuţă, Ciorbă de burtă,Cotlet de porc, Coaste de porc 
(schwerips)Jumări de porc, Sniţel de porc, Muschiuleţ de porc, Escalop de porc,  Cotlet de berbecuț, File de păstrăv 
pane,Păstrăv la grătar,Somon la grătar,  Midii mediteraneene, Salău Menuere,  Pastramă de Porc, Frigărui de 
berbecuţ, Cotlet de berbecuţ la grătar,Tigaie de berbecuţ, Tocăniţă de berbecuţ,  Platoul toamnei de berbecuț, 
Antricot de vită, Tigaie incinsă de vită, Burger de vită, Sniţel vienez,  Ficăței,Burger de pui, Sniţel de pui, Tigaie de 
pui,  Ruladă de ciuperci, Duet de legume de sabii, Spanac, Paste bologneze, Paste cu midii, Paste cu fructe de mare, 
Paste cu creveți, Midii mediteraneene, Midii cu usturoi și vin, , Inele de calamar,Somon, Fish & chips,Marchiză, 
Meringata, Fistic cake, Carmeline, Choco piramida, Cookies pralin,Salată de vinete, Clătite dobrogene, Platoul casei 
cald, Gujoane de pește, Șalău, Cartofi prăjiți, Cartofi wedges, Cartofi fry‛n‛dyp, Jumătate de pui, Pulpe dezosate de 
pui, Aripioare de pui, Coaste de porc, File de porc,Lasagne, Salata Caesar, Salata Chef. 


