
Baciu-i fercheş şi-i mândru tare, 
Că la Stână-i gazdă mare 
Şi vă ţine-o cuvântare de… 

Bun Venit!

Vă Poftim
la Bunătăţuri!

Haidaţi la Bunătăţuri!

Drajilor, vă mulţămim că ne-aţi trecut pragul, iară pentru asta îţi vedea că vă 
cinstim cum ştim mai bine. Pentru că suntem la Sergiana, îi musai să găsiţi 
Bunătăţuri din Ardeal, dară aci nu pot lipsi mâncărurile  cu care ne fălim mai 
tare. Sunt mâncăruri vegheate pe pirostrii ori pe jăratec pe la stânile din 
vechime, sau din cele aflate de păstorii de azi prin umblările lor. Noi pe toate 
le-am dichisit ca pentru feţe domneşti şi cu drag vi le punem’nainte. 
No, asta-i,... băgaţi de samă la ce zice Governu’,... cu fiscalu’, iară mai jos vedeţi 
semnele restaurantelor Sergiana, că-s neamu’ nost, şi-i bine să le ştiţi.
Acum am pus masa şi vă mai zicem atât: 





Berbecuț la ceaun 65,00 lei
carne de miel cu os, usturoi, vin
alergeni – vin

300g

… şi îi o minunăţie de freptură, născută-n ceaun fierbinte, şi-i îndelung vegheată căci îi cu ierburi 
descântată şi vin de lună alintată. De rădici oţâr’ capacu’, ameţeşti, te-apucă capu’, iar cînd pui un strop 
în gură, te-nchini de-aşa îmbucătură!

Fala Stânii pe pirostrii se ţine

Traista de păstor, bună de ţi-e dor de Stână! 52,00 lei
mușchi de porc umplut cu cârnați afumați, kaizer, cașcaval de oaie, sos de brânză
alergeni – lapte

180/150g

Din ogradă și poiată, își dreg foamea toţi odată,
PATRU pretini laolaltă!

320,00 lei

ceafă de porc, frigărui de pui, mititei, mușchi de vită, cartofi prăjiţi, morcovi, broccoli soté
alergeni – lapte, muştar

1050/800g

Ghiță și Joiana, până să-și  ia sama, au ajuns pe jar. 
ŞASE meseni poftesc la grătar.

440,00 lei

muşchiuleţ de porc împănat, frigarui cu brânză halloumi, mușchi de vită,
puişor la ceaun, cârnat de porc, cartofi ţărăneşti, tartă cu ceapă
alergeni – lapte, muştar

1500/1350g

… îs alese din toată lista şi-s proptite-n faţă, c-aci jupânii şi jupânesele de la plite şi cuptoare s-arată ca 
la paradă, cum trec cătanele cu steagu’n faţă şi  bat tălpile-n pas de defilare. Tot p-aci mai schimbăm câte 
ceva când vine vremea, că şi garda şchimbă ţinuta, da’ cinstea şi honoarea, ba! Aşa şi noi, mai schimbăm 
după vremuri, dară credinţa-n Bunătăţuri n-o lăsăm!   

Mândria Baciului



Din grădină-s adunate, 
Şi cu meşteşug sunt descântate.

64,00 lei

Gustare din grădină: zacuscă de bureţi, salată de vinete, fasole frecată, telemea de vacă, ceapă roșie, roşii
alergeni – lapte

850g

Băciţa Brânzele grijeşte,
Şi pe oaspeţi îi cinsteşte!

110,00 lei

Gustare de la Stână: telemea de oaie maturată, caș afumat, cașcaval de casă,
brânză de vacă maturată, brânză de burduf, ceapă roşie, roşii, nucă, măr
alergeni – lapte, nucă

850/350g

Baciu, în cămara lui,
Tomneşte bucate pentru… Botu’ Calului! 

120,00 lei

Gustare ţărănească: slănină afumată, jumări, caltaboș, salam Fermier,
ceafă afumată, brânză de burduf, telemea de oaie maturată, brânză maturată de vacă,
ardei gras, roșii, ceapă roșie, șoric, tobă
alergeni – lapte

740/400/350g

Răpezite din cămară şi puse la un loc, 
Prin blide descântate cu foc, ori fără foc, 

Chiar şi pe-o doagă să fie-mpreunate,
Tot sunt  GUSTĂRI tomnite. Şi faine, toate!

Mere bine şi-o salată
Cu chiept de pui, de-i descântată!

35,00 lei

Salată cu piept de pui - salată verde, piept de pui, roşii, ciuperci champignon, caşcaval, ceapă, busuioc
alergeni – lapte

380g

Salată grecească - salată verde, castraveţi, roşii, ardei gras, ceapă roşie, brânză feta, măsline
alergeni – lapte

Ziceţi iute-acuma, dac’o să ghiciţi,  
Câte măsline-n salată, în Grecia, găsiţi?!

35,00 lei
400g

Vreun magistrat prin linte, nicicând nu s-a aflat,
Nici, prin legume coapte, să şază-un avocad!

35,00 lei

Salată din legume coapte la cuptor, cu linte fiartă și avocado:
ardei gras, zucchini, roşii uscate, avocado, ceapă, linte

450g

Zestrea Grădinarului, sporită cu Brânza Grecului! 35,00 lei
Salată din legume proaspete și halloumi
roșii, ceapă, ardei, ridichii, spanac, porumb, brânză la grătar, crutoane

270/70g

Şoricu’, oţâr pârlit, mai lătăreţ şi mai grunjos,
O fi ţărănesc, da-i a’ naibii de gustos!
șoric - din produs congelat

20,00 lei
100g



Bucate fără Cărnuri /
Când Vege şi Tarian ţin regim! 

Ciuperci franţuzite ori din pădure,
unite şi tocănite. Cu mălai! 

39,00 lei

Tocăniță de ciuperci Champignon si hribi, cu mămăligă
ciuperci hribi, ciuperci champignion, roșii, ceapă, ulei, mălai
alergeni – gluten, țelină; ciuperci hribi - din produs congelat

300/200g

Zarzavagiu’ ştie mânca, uite dovada colea!  54,00 lei
Platou tradițional vegetarian: zacuscă, ceapă roșie, roșii,
salată de vinete, fasole bătută, champignoane pane, măsline

850g

Grădina fiartă-n Răsărit,
cu numele Zakuska, şi Apusu’ l-a cucerit! 

21,00 lei

Zacuscă
vinete, ceapă albă, ciuperci champignion, ardei kapia, ulei, pastă de tomate

150g

Hiert, strihit şi cu ai altoi,
fusuiu’ îi Fasole Bătută. Şi-I nemaipomenit! 

17,00 lei

Fasole bătută
fasole uscată, ulei, ceapă

150g

Ciupercile’ mpănate, ca la Paris, se vor strigate:
Champignons pané! Aci îs doar mâncate. 

26,00 lei

Champignoane pané
ciuperci champignion, făină, pesmet, ulei

300g

Varza, cea călită, împarte-o farfurie, 
Cu mălaiu’ hiert în… bucătărie! 

22,00 lei

Varză călită cu mămăligă
varză, roșii, ceapă, ulei, mălai

300/200g

Legume Jeruite  22,00 lei
Legume la grătar
vinete, zucchini, ardei gras

300/200g

Coaptă şi tocată, vânăta-I Salată botezată. Toată! 23,00 lei
Salată de vinete
vinete, ulei, ceapă, roșii

150g



Borș cu carne de miel,
La foale-i răsfăţ, niţel!

25,00 lei

Borș de miel
apă, carne de miel, ceapă, țelină, orez, borș, ardei iute
alergeni – ţelină, gluten; carne de miel - din produs congelat

340/100g

Ciorbă de burtă cu smântână,
S-o pomeneşti o săptămână!

26,00 lei

Ciorbă de burtă cu smântână
apă, burtă de vită, gogoșari murați, smântână, ou
alergeni – ţelină, lapte, ou, gluten; burtă de vită - din produs congelat

300/100/50g

Joiana cea blajină, iubea să stea-n grădină, 
Iar zama de văcuţă îi de carne şi legume plină.

26,00 lei

Ciorbă din vrăbioară și cozi de vită
apă, coadă de vită, vrăbioară și antricot, ceapă, ardei gras, roșii, cartofi, ardei iute
alergeni – ţelină

300/50/150g

Zamă de fasole cu afumătură
Că-i bucurie-n foale şi minune-n gură!

24,00 lei

Ciorbă de fasole cu afumătură
apă, fasole uscată, coastă de porc afumată, ceapă, roșii, morcov, țelină, ardei gras, ceapă roșie
alergeni – ţelină

350/50g

Ciorbă de cocoș cu tăiței,
Îţi mere bine cu ei. Că-s subţirei!

25,00 lei

Ciorbă de cocoș cu tăiței
apă, carne de pui, ceapă, morcov, făină, ou
alergeni – ţelină, ou, gluten

350/100g

Supă cremă de legume
apă, cartofi, baby spanac, zucchini, ceapă, smântână de gătit
alergeni – lapte

Supă cremă de legume, 
Cu gust proaspăt, n-ai ce spune!

22,00 lei
400g

ZĂMURI, SUPE, CIORBE,
Bune fără alte vorbe...



O hi iute, ori rapid, o hi şi măsurat, 
Dar MINUTU’ nu-i pe ceas, de-I de mâncat! 

Ouăle, bătute rural, în orice bucătărie, 
Ajung Omletă Ţărănească, puse-n farfurie! 

23,00 lei

Omletă țărănească: ouă, ceapă, ardei, ciuperci, brânză de burduf
alergeni – lapte, ou

250g

Papara, bătută cu năduf, 
Îi mai bună cu cârnați și cu burduf! 

24,00 lei

Papară cu cârnați și burduf: cârnaţi de casă, ouă, brânză de burduf
alergeni – lapte, ou

250g

Oul - din poiată, şi brânza - de la stână, 
Scrob cu Burduf îşi zic şi se ţin de mână! 

24,00 lei

Scrob cu burduf: ouă, brânză de burduf
alergeni – lapte, ou

200g



Aşezate prin TIGAIE ŞI CEAUN,
La foc ferit, să nu iasă scrum,

Puteţi aleje de acum!

Mălai podobit cu clop de la stână,
Nu de postav, ci de băciţă ras c-o mână!

34,00 lei

Mămăliguţă cu smântână şi telemea de vacă
alergeni – lapte

550g

Bulzu’ ciobănesc cu brânză-i înfundat
Şi de baciu nost’ îi binecuvântat!

45,00 lei

Bulz ciobănesc: mămăligă, brânză de burduf, lapte bătut, cârnat Poiana Mărului
alergeni – lapte

200/200/100/90g

De sub poalele pădurii poţi culege d-ale gurii.
Cu burduf ş-afumătură faci ciuperca-mbucătură!

38,00 lei

Ciuperci umplute - ciuperci, brânză de burduf, kaizer
alergeni – lapte

280g

Ciobanu’ cu fluierul doineşte-ncet.
De îi e foame, un caş şi un caval el coace cu pesmet!

33,00 lei

Caşcaval de casă pané
cașcaval de oaie, făină, pesmet, ou, ulei
alergeni – ou, gluten, lapte

200g

Machidonu’ ce-a prăjit, zice că a ţâgârşit, 
Piperchi spune la ardei şi pune brânză pe ei! 

37,00 lei

Ardei prăjiți cu brânză: ardei gras, telemea de oaie maturată, roșii, ouă
alergeni – lapte, ou

330g

Carne şi cârnaţi de la garniţă: cârnaţi de casă, coaste de porc, pulpă de porc

Carne dosită prin untură, 
Din garniţă de mânci, ai bucurie-n gură!

65,00 lei
400g



MÂNCĂRURI cu dichis,
De leac pentru foale, suflet şi tot ce-i nezis! 

Porc înfundat de-o capră înverzită,
De jar jeruită şi cu poame’ndulcită!

69,00 lei

Muşchiuleţ umplut cu brânză de capră şi spanac, cu sos de coacăze şi legume la grătar
alergeni – ouă, lapte

250/100/100g 

Cocoşu’ s-o visat c-ajunge mahăr mare, 
Dar o ajuns tocană cu mălai. Nu-i bai, că-i bună tare!  

43,00 lei

Tocăniță de cocoș cu mămăliguță: carne de cocoș, ceapă, ardei gras, roșii, mălai
350/200g

De la scrofiţe şi godaci, din ascunzişuri moi,
Tot noi facem tocană şi vă servim tot noi!

45,00 lei

fudulii, pizdulici, momițe de porc, ulei
fudulii, pizdulici, momițe de porc - din produs congelat

200g

Vita mândră şi şcoţiană, în tocană,
Şade fudulă că-i mai distinsă ca o joiană!

69,00 lei

Tocăniţă din mușchi de vită, morcov, ceapă, ardei gras, cartofi
alergeni – lapte

400g

Joiana, de pe jar, lângă hribi, fiind mofturoasă 
Vrea parmezan şi vin. Însă-i foarte gustoasă!  

92,00 lei

Mușchi de vită cu sos de hribi: muschi vită, hribi, unt, parmezan
alergeni – lapte, soia; hribi - din produs congelat

180/150g

Obrăjorii de vită nu sunt ca să-i ciupeşti,
Ci în sos de ciuperci să-i mânci şi să-i iubeşti!

59,00 lei

obrăjori de vită, ciuperci, ceapă, slănină afumată, arpagic murat
alergeni – lapte

180/200g



Rotocoale din porcşor coperite cu pere şi  brânze topite de dor 65,00 lei
Medalion din mușchiuleț de porc, pere, brânză de burduf, unt, smântână, sos brun, coniac
alergeni – lapte, soia

260/130g

Puicuţa la ceaun, se ştie pe la noi,
Se-mbie tare bine c-oţâr de usturoi!

71,00 lei

pui coquelet, roșii, mujdei de usturoi, pătrunjel
alergeni – lapte

350/50g

Puiul nostru, sus la stână, îi cu caş bine ghiftuit
Şi cu pesmet, în loc de pene, e bine învălit!

42,00 lei

Șniţel de pui cu cașcaval; piept de pui, cașcaval, ou, făină, pesmet, ulei
alergeni – lapte, ou, gluten

180g

Dezmierdat şi bine întins
Porcul nostru de la stână, în pesmet îi tăvălit!

34,00 lei

Șniţel de p0rc pané; mușchi filé crud, ou, făină, pesmet
alergeni – lapte, ou, gluten

180g

Pastrama, din tigaie, saltă pe mălai pripit, 
Ş-apoi, în farfurie, s-aşază la hodinit. 

58,00 lei

Pastramă de berbecuţ cu mămăligă
pastramă de berbecuț, mălai, usturoi
pastramă de berbecuț - din produs congelat

200/200g



De le zice MITITEI, se-mpacă bine între ei,
Pe jar stau câte PATRU şi duc doru’pitei!

36,00 lei

mititei, la porţie  (4 buc.)
pastă de mici, muștar
alergeni - muștar

220g 

Cotlet de berbecuţ pe jar
Bun ca la stână, afli mai rar!

89,00 lei

Cotlet de berbecuţ, lămâie; cotlet de berbecuț - din produs congelat
200g

Joiana Jeruită, oase şi grăsimi evită,
Şi e supărată că MUŞCHIUL e numit “de vită”! 

84,00 lei

Mușchi de vită 
180g

Când jaru’ străluceşte, nu-i chip ca să lipsească 
Ceafa de porc ce-i aur, pre legea românească!

32,00 lei

Ceafă de porc fără os
180g

Ai viaţa mai frumoasă, ba ai şi noroc,
Dacă ai pus pe masă ceva coaste de porc!

62,00 lei

Coaste de porc
alergeni – muştar

400g

Cârnaţi ca în Poiană,... şi faini, şi zemoşi, 
Nu găseşti oriunde, c-aici îs mai domnoşi!

34,00 lei

Cârnaţi tradiționali Poiana Mărului
150g

Fără vită, fără porc, e cam trist pieptu’ de pui,
De nu-l înşiri cu ceapă și ardei pe… frigărui.

37,00 lei

Frigărui din piept de pui şi legume: piept de pui, ceapă, ardei gras 
180g

Când în cămară o altă carne nu-i, 
Brânză grecească poci frije-n frigărui! 

47,00 lei

Frigărui cu Halloumi: brânză halloumi, ciuperci champignon, ceapă roșie
alergeni – lapte

240g

De vorghit îi vai ş-amar,
De arde jaru’ sub GRĂTAR...



Cu mălai copt de-i garnisit,
Păstrăvu-i tare mulţămit. Chiar de-i prăjit!

19,00 lei

Păstrăv prăjit în mălai
alergeni – peşte ; *preț de referință pentru 100g de produs finit

100g*

Şalăul tras în cucuruz, nu-i niciodată ursuz. 46,00 lei
Filé de şalău în pesmet panko
filé de șalău, lămâie, făină, pesmet panko, ou
alergeni – peşte, ou, gluten, lapte ; *filé șalău - din produs decongelat

200g

De prinde mistreţ în cătare,
Baciu pune de-un gulaş în ceaunu’ mare!

65,00 lei

pulpă de mistreț, fasole roșie, morcovi, ceapă, ardei gras, usturoi, roșii
pulpă de mistreț - din produs congelat

350g

Căprioara şade bine prin ciuperci şi arpagic, 
Iar un strop de-afumătură îi bun, oricât ar hi el de mic!

75,00 lei

carne de căprioară, slănină afumată, ciuperci, ceapă, arpagic murat, usturoi, pastă de tomate
alergeni – lapte; carne de căprioară - din produs congelat

350g

Baciu-i mare gospodar,
Da-i ş-oţâră VÂNĂTOR, şi-un pic PESCAR.

Antricot de Angus, curăţat frumos, 
Să rămâie fără os!

37,00 lei

Antricot de vită Angus fără os
alergeni – lapte

100g 

Vrăbioară de Angus, pe grătar de-ai pus,
Mânci şi vorbeşti tot singur: “Angus, Angus, Angus…”

37,00 lei

Vrăbioară de vită Angus fără os
alergeni – lapte

100g

Mușchiuleț de porc, kaiser, usturoi

Mușchiuleț de porc împănat cu kaizer și cu usturoi,
Place la domni, la doamne, când trec pe la noi!

23,00 lei
100g

Pulpă de pui fără os

Pulpă de pui, jăruită fără os...c-ăi scos,
Ca să mănânci în tihnă, când stai la masa jos!

17,00 lei
100g

Piept de pui dezosat

Piept de pui la grătar, 
Domnii-l mestecă mai rar!

19,00 lei
100g

Cât e el de priceput, Baciu nostru n-o putut,
Pune preţu’, dintr-o dată, pe porţia toată!

Ș-atunci pune pe CÂNTAR tot ce dă la ospatar.

Preţul  din l istă este exprimat doar pentru 100g!



Însoţeli pentru mâncăruri
Tomnite ca ... GARNITURI

Plăcinta ce-i cu ceapă şi brânză talienească,
E de păstori zvonită, d-aici e cea domnească!

15,00 lei

Tartă cu ceapă: făină, ouă, ceapă, brânză de burduf
alergeni – lapte, ou, gluten

180g 

Balmoș d-aurit, din ăl blagoslovit,
Pe masă îi dorit şi, ca în spiţerie, egal e împărţit!

21,00 lei

mămăligă, smântănă, brânză de burduf, brânză telemea, cașcaval
alergeni – lapte

250g

Ciuperci Champignon, culese de Dada lu’ Ion,
Stinse cu vin, pentru obrazu’ fin!

21,00 lei

Ciuperci champignon, ceapă, usturoi, vin
alergeni - vin

200g

Picioci copți cu sos de smântână,
Îs buni şi mult mai calzi ca mândra lună! 

14,00 lei

cartofi, smântână
alergeni – lapte

200/50g

Varză, din putină scoasă,
Călită-n oală frumoasă!

15,00 lei
200g

varză murată, roșii, ceapă, ulei

Picioci sfrijiţi, sulemeniţi,
Pentru oaspeţi de-s domniţi!

12,00 lei
200g

cartofi, ulei

Picioci ţărăneşti, cu ceapă şi costiţă afumată,
Îi placi tare şi-i iubeşti,… de prima dată!

17,00 lei
250g

cartofi, kaiser, ceapă, ulei

Morcovi şi broccoli verde, 
De-au năduşit, n-aveti ce pierde! 

19,00 lei

morcovi baby, broccoli, unt
alergeni – lapte
morcovi baby, broccoli - din produs congelat

200g

Legume la grătar şi sos dulce-acrișor, 
De dureri nu ai habar, nici de mândra nu ţi-e dor!

22,00 lei

ardei gras, vinete, dovlecei, miere, pătrunjel, reducție de oțet balsamic
200g



Salată de bureţi muraţi, la fel aşezaţi, ca fraţi adevăraţi! 14,00 lei
180g 

Salată de poveste din ardei copţi, o ţii minte şi-o spui şi la nepoţi! 14,00 lei
200g

Salată de varză acrită, să hie butea a mare pomenită! 10,00 lei
200g

Aveţi şi cornichon? – o-ntrebat un domn poftind acritură...
I-am zis: Avem, în chimniţă, la saramură!

12,00 lei
200g

Salată de roşii cu telemea, că Baciu are brânză şi afl’o pătlăgea! 13,00 lei
roșii, telemea de vacă; alergeni – lapte 250g

Salată de varză proaspătă şi rasă, mere la orice, oricine, doar s-o pui pe masă! 10,00 lei
200g

Friptura, fără SALATĂ, 
E ca gura ştirbă toată!

Smântână grasă, mărar verde, cu trei căţei de usturoi,
Şi faci un zos de-i bun cu cărnuri, ori legume,.. zicem noi!

6,00 lei
50g

alergeni – lapte

Zosu’ ăl fain din hrean, îl mânci cu lăcrimi, fără alean! 6,00 lei
50galergeni – lapte, gluten

Smântână 6,00 lei
50galergeni – lapte

Zosu’ nostru pentru coaste, îi ca tunu’ pentru oaste! 6,00 lei
50gketchup, maioneză, muștar, usturoi; alergeni – muştar

Zosuri pentru bucate podobite

Castraveţi verzi – proaspeţi
Castraveţii din grădină, cu oloi, sunt salată... fină?! 

11,00 lei
200g

castraveți verzi, ulei

Lăptucă proaspătă cu lămâie,
Salată verde cu lămâie, pentru cin’nu ştie!

10,00 lei
200g

salată iceberg, lămâie

Salată zisă “cea de vară”, adică cu toate proaspete, bunăoară! 12,00 lei
250gsalată iceberg, ardei gras, castraveți, ceapă roșie, roșii

Sfecla hiartă de o tai, îi dai hrean şi salată ai!  11,00 lei
200gsfeclă roșie, sos de hrean

Mujdei de usturoi,  moşii-l ţin de pază de moroi! 6,00 lei
50g apă, usturoi, ulei



Cizcheic, reţetă englezască, cu brânză şi zmeură românească! 26,00 lei
Cheesecake cu zmeură
biscuiți, pastă de brânză, unt, smântână, făină, ou, zmeură, zahăr
alergeni – lapte, ou, gluten

170g

Papanaşii cu clopu’ din smântână şi dulceaţă,
Sunt buni la prânz, la cină şi merg şi dimineaţă!

26,00 lei
180/80/75g

brânză de vaci, ou, făină, ulei, smântână, dulceață
alergeni – lapte, ou, gluten

Plăcinta cu iaurt, în care pui stafide,
Îi ca o mângâiere ce vine dinspre blide!

18,00 lei
150g

ou, iaurt, zahăr, foi de plăcintă, smântână, stafide
alergeni – lapte, ou, gluten; foi de plăcintă - din produs congelat

Plăcinta cu mere, orice ai face,
Îi ca o vrajă dulce, ce nu o poci desface!

18,00 lei
150g

mere, făină, ulei, zahăr, ou
alergeni – lapte, ou, gluten

Orezu’ fiert în lapte, cu şiţă din pădure,
Îi dulce dezmierdare cu fragi, afini, ori mure!

19,00 lei
200/20g

orez, lapte, fructe de pădure, lămâie
alergeni – lapte, ou, gluten

Dichiseli cu ţucăr şi alte lucruri fine
Doamna şi Dommu’ să se şimţă bine…



Dumicatu stropchit bine, 
Lunecă precum pă şine!

Aspreli ardeleneşti şi nemţeşti ş-alte năţii
Bran, Pălincã 40% (pere/gutui/caise) 25,00 lei50ml
Bran, Pălincă de prune, 50% 23,00 lei50ml
Bran, Rachiu de prune, 37,5% 17,00 lei50ml

Pârjolu Tzarului muscal
Smirnoff, 40% 20,00 lei50ml
Tazovsky, 40% 16,00 lei50ml
Ciroc, 40% 55,00 lei50ml

Ploşneţuri amăricane
Jack Daniel’s, 40% 25,00 lei50ml
Chivas Regal, 40% 29,00 lei50ml
Oban 14yo, 43% 56,00 lei50ml
Bulleit Bourbon, 45% 41,00 lei50ml
Roe&Co, 45% 50,00 lei50ml
J&B, 40% 20,00 lei50ml
Johnnie Walker Red Label, 40% 20,00 lei50ml
Johnnie Walker Black Label, 40% 29,00 lei50ml
Bushmills Original, 40% 19,00 lei50ml

O beutură de Te chilă la cap!
Jose Cuervo Silver, 38% 19,00 lei50ml
Jose Cuervo Gold, 38% 20,00 lei50ml



Domneli De la Văru Mut
Martini, 16%

Bianco | Rosso 13,00 lei50ml
Cinzano, 15%

Bianco | Rosso 13,00 lei50ml

Jinars cu şmac de cetină
50mlGordon’s Gin, 40% 17,00 lei
50mlGordon’s Pink, 37.5% 22,00 lei
50mlTanqueray NO 10, 47.3% 45,00 lei

Rum din băţ de ţucăr 
Captain Morgan Spiced Gold, 35% 19,00 lei50ml
Captain Morgan Black, 40% 19,00 lei50ml

Zacapa centenario 23YO  40% 60,00 lei50ml

Jinars zvonit de pe la franţuji
Jad 28 years, XO, 40% 70,00 lei50ml
Courvoisier, 40% 46,00 lei50ml
Metaxa *******, 40% 22,00 lei50ml
Jidvei, VSOP, 42% 20,00 lei50ml
Mioriţa 18 years, XOSR, 40% 27,00 lei50ml
Mioriţa 12 years, XO, 40% 20,00 lei50ml



Un hier de curje, zâs Fernet

Averna amaro 29% 17,00 lei
Schwartzhog 36.7% 17,00 lei
Campari, 28,5% 17,00 lei
Unicum, 40% 20,00 lei
Jagermeister, 35% 20,00 lei
Amaro Ramazzotti, 30% 20,00 lei
Aperol, 11% 15,00 lei
Fernet Branca, 45% 19,00 lei
Bran, Samaro , 45% 20,00 lei

50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml

Beuturi de le zice licoruri

Beuturi în coadă de cocoș 

Aperol Spritz 29,00 lei
aperol, prosecco, apă minerală

200ml

Campari Orange 29,00 lei
Campari, suc de portocale

200ml

Hugo 29,00 lei
Prosecco, apă minerală, sirop de soc, mentă, lime

200ml

Mojito 27,00 lei
rom Captain Morgan, apă minerală, mentă, zahăr brun, lime

200ml

Gin Tonic 27,00 lei
Gordon’s Gin, apă tonică

200ml

Bran, Afinată, 30% 20,00 lei50ml
Bran, Vişinată, 30% 20,00 lei50ml
Bran, Caisată, 30% 20,00 lei50ml
Bran, Căpșunată, 30% 20,00 lei50ml
Amaretto, 28% 19,00 lei50ml
Sambuca Romana, 40% 19,00 lei50ml
Sheridan’s, 18,5% 25,00 lei50ml
Baileys, 17% 20,00 lei50ml



Vinuri... albe

AURELIA VIȘINESCU, Nomad Alb, sec 100,00 lei750ml

AURELIA VIȘINESCU, Anima, sec 250,00 lei750ml

RASOVA, Sur Mer, Sauvignon Blanc, sec 150,00 lei750ml

RASOVA, Sur Mer, Chardonnay, sec 150,00 lei750ml

LILIAC, Fetească regală, sec 130,00 lei750ml

LA SALINA, ISSA, Sauvignon Blanc, sec 110,00 lei750ml

PURCARI, Nocturne, Sauvignon de Purcari, sec 130,00 lei750ml

VALAHORUM, Fetească Albă, Chardonnay, sec 130,00 lei750ml

TOHANI, Moșia de la Tohani, Fetească Regală, demisec 90,00 lei750ml

TOHANI, Siel, cupaj 7 soiuri, sec 90,00 lei750ml

URLAȚI, Saac, Cuvee Alb, Fetească Albă | Sauvignon Blanc, sec 120,00 lei750ml

VILLA VINEA, Fetească Regală, sec 120,00 lei750ml

VILLA VINEA, Gewurtztraminer, sec 120,00 lei750ml

OPRIȘOR, Caloian, Sauvignon Blanc, sec 90,00 lei750ml

BUDUREASCA, Tămâioasă Românească, demidulce 90,00 lei750ml

BUDUREASCA, Fumme, Sauvignon Blanc | Chardonnay | Pinot Gris, demisec 90,00 lei750ml

1000 DE CHIPURI, Iordache, Fetească Albă, Sec 150,00 lei750ml

SÂMBUREȘTI, Chardonnay, sec 90,00 lei750ml

RECAȘ, SOLO QUINTA, sec 220,00 lei750ml

    SOLE, Chardonnay, sec 170,00 lei750ml

    Castel Huniade, Sauvignon Blanc, sec 90,00 lei750ml

    Castel Huniade, Fetească Regală, demisec 90,00 lei750ml

DOMENIUL BOGDAN, Organic, Chardonnay, sec 90,00 lei750ml



Vinuri... roze

VALAHORUM, Pinot Noir, sec 130,00 lei750ml

AURELIA VIȘINESCU, Nomad Rose, Syrah | Pinot Noir | Pinot Grigio, sec 100,00 lei750ml

LILIAC, Pinot Noir, sec 130,00 lei750ml

LA SALINA, ISSA, Pinot Noir, sec 100,00 lei750ml

PURCARI,  Nocturne, Rose de Purcari, sec 120,00 lei750ml

TOHANI, Moșia de la Tohani, cupaj 4 soiuri, demisec 90,00 lei750ml

TOHANI, Siel, cupaj 6 soiuri, sec 95,00 lei750ml

OPRIȘOR, Caloian, Cabernet Sauvignon|Pinot Noir, sec 90,00 lei750ml

BUDUREASCA, Busuioacă de Bohotin, demidulce 90,00 lei750ml

BUDUREASCA, Merlot | Pinot Noir | Fetească Neagră, sec 90,00 lei750ml

RECAȘ, Castel Huniade, demisec 90,00 lei750ml

RASOVA, Sur Mer, Fetească Neagră | Merlot | Pinot Noir, sec 150,00 lei750ml

URLAȚI, Saac, Cabernet Sauvignon | Fetească Neagră, sec 120,00 lei750ml

DOMENIUL BOGDAN, Organic, Merlot | Pinot Noir, demisec 90,00 lei750ml

RECAS, Sole, Fetească Neagră | Pinot Noir, sec 170,00 lei750ml

RECAS, Solo Quinta, Cabernet Sauvignon | Pinot Noir | Cadarcă |
    Cabernet Franc|Gewurtztraminer, sec

220,00 lei750ml



Vinuri... roşii

DAVINO, Flamboyant, 
      Cabernet Sauvignon | Merlot | Fetească Neagră, sec

400,00 lei750ml

PURCARI, Nocturne, Cabernet Sauvignon, sec 120,00 lei

        Nocturne, Rară Neagră de Purcari, sec 120,00 lei

        Freedom Blend 
        Rară Neagră | Bastardo | Saperavi, sec

120,00 lei

750ml

750ml

750ml

VALAHORUM, Fetească Neagră, Shiraz, sec 130,00 lei750ml

                 Paolo Mennini, Negru de Drăgășani, sec 300,00 lei750ml

APOGEUM, Fetească Neagră, sec 450,00 lei750ml

1000 DE CHIPURI, Cantea, Cabernet Sauvignon, sec 150,00 lei750ml

AURELIA VIȘINESCU, Nomad Roșu, Merlot, sec 100,00 lei750ml

AURELIA VIȘINESCU, Anima, 3 Fete Negre, Fetească Neagră, sec 350,00 lei750ml

1000 DE CHIPURI, Lucsan, Pinot Noir, sec 150,00 lei750ml

1000 DE CHIPURI, Ie de Fintești, Fetească Neagră, sec 290,00 lei750ml

TOHANI, Moșia de la Tohani, Fetească Neagră, demisec 90,00 lei750ml

TOHANI, Principele Radu, Merlot (Ediție limitată),  sec 220,00 lei750ml

URLAȚI, Incantation, Fetească Neagră | Cabernet Sauvignon, sec 150,00 lei750ml

VILLA VINEA, Pinot Noir, sec 120,00 lei750ml

RASOVA, Sur Mer, 
Cabernet Sauvignon | Fetească Neagră | Pinot Noir | Syrah, sec

150,00 lei750ml

OPRIȘOR, Drăgaică Roșie,
          Cabernet Sauvignon | Merlot | Pinot Noir | Shiraz, sec

170,00 lei750ml

BUDUREASCA, Premium, Fetească Neagră, sec 110,00 lei750ml

LA SALINA, ISSA, Pinot Noir, sec 120,00 lei750ml

DOMENIUL BOGDAN, Organic, Fetească Neagră, sec 90,00 lei750ml



Crama Valahorum

Vinuri La Pahar

Alb, Fetească Albă | Chardonnay, sec 25,00 lei150ml

Rose, Pinot Noir, sec 25,00 lei150ml

Roșu, Fetească Neagră | Shiraz, sec 25,00 lei150ml

Crama Aurelia Vișinescu

Nomad Alb, Fetească Regală, sec 20,00 lei150ml

Nomad Rose, Syrah | Pinot Noir | Pinot Grigio, sec 20,00 lei150ml

Nomad Roșu, Merlot, sec 20,00 lei150ml

Vinuri Spumante

Astoria Lounge, 11% 140,00 lei750ml

Astoria Lounge, 11% 20,00 lei100ml

Prosecco Astoria "Galie" extra dry, 11% 140,00 lei750ml

Prosecco Astoria Moscato rose sweet, 7% 120,00 lei750ml

Veuve Clicquot Brut, 12% 600,00 lei750ml

Veuve Clicquot Rose, 12% 850,00 lei750ml

Moet & Chandon Rose Imperial, 12% 800,00 lei750ml

Moet & Chandon Brut, 12% 600,00 lei750ml



Bere... pre tăt gustu 
...la glajă

Ursus Premium, 5% 14,00 lei500ml

Ursus Retro – nepasteurizată, 5% 14,00 lei330ml

Ursus Black, 6% 14,00 lei330ml

Peroni NASTRO AZZURO, 5,1% 15,00 lei500ml

Azuga artizanală nepasteurizată, 5.5% 20,00 lei500ml

Azuga - Weiss Bier, 5.3% 25,00 lei500ml

Pilsner Urquell, 4,4% 15,00 lei330ml

Kozel Lager Premium, 4,6% 14,00 lei330ml

Kozel Dark, 3,7% 14,00 lei330ml

BÂRLOG - Legenda lui Matei Corvin CRAFT LAGER 20,00 lei330ml

BÂRLOG - Paloșul lui Ștefan IPA 20,00 lei330ml

BÂRLOG - Enigma lui Negru Vodă PORTER BLACK 20,00 lei330ml

BÂRLOG - Țeapa lui Vlad RED ALE 20,00 lei330ml

500mlUrsus 14,00 lei
330mlUrsus Cooler 14,00 lei
330mlPeroni NASTRO AZZURO 15,00 lei

… Făr’ d-alcohol

400mlUrsus Premium, 5% 13,00 lei
500mlKozel Lage Premium, 4,6% 14,00 lei
500mlKozel Dark, 3,7% 14,00 lei
400mlPeroni, 5,1% 14,00 lei

...La halbă



Poame Stoarse Şi Ape... Cu Acid Ori Ba!

Coca Cola | Coca-Cola Zero | Fanta | Sprite | Schweppes 12,00 lei250ml

Limonadă 20,00 lei400ml

Fresh de portocale 22,00 lei250ml

Suc natural de mere 20,00 lei500ml
38,00 lei1L

Cappy, nectar 12,00 lei
Portocale | portocale roşii | pere | piersici | vişine

250ml

Dorna 9,00 lei
apă plată | minerală

330ml

Dorna 15,00 lei
apă plată | minerală

750ml

Fuzetea 12,00 lei
Piersici | lămâi

250ml

Yugo - Suc de cătină cu miere de albine 20,00 lei250ml
100% naturall, 100% Bio



Red Bull 20,00 lei
Burn 17,00 lei

Iuţituri De Cai Şi Tauri

250ml
250ml

Cafă şi şvarţuri 
Illy

Espresso 10,00 lei
Espresso dublu 20,00 lei
Espresso decofeinizat 10,00 lei
Café au lait 15,00 lei
Cappuccino 14,00 lei

Café frappé 17,00 lei
Ciocolată caldă 15,00 lei

Irish Coffee 27,00 lei
cafea, Tullamore Dew, frişcă

băutură caldă cremoasă cu pudră de ciocolată (88%)
posibile urme de gluten, lapte, soia

60ml
120ml
60ml

200ml
150ml
180ml

250ml
200ml


