
pizza party 
gustul pe care-l împarţi  doar cu prietenii ...

sortimente de pizza

garnituri 
 salate&

completări cu gust 

desert

NEC’S
  BAR
Bere

Apã~Rãcoritoare

Energizante

Ţigãri

preţuri
maximale

pizza party 
gustul pe care-l împarţi   doar cu prietenii ...

sortimente de pizza

Me
ni
u

bistro&pizza
program: 11.00-22.00
0728 024 202
0268 543 658

de buzunar

Bun de tot...

Cidru

Transport gratuit
Livrare !

pizza Nec’s  ................................................................2000g
pizza Tonno ................................................................1800g
pizza Diavolo ..............................................................1600g
pizza Salami ...............................................................1600g
pizza Rustica ..............................................................2000g
pizza Sergiana............................................................2000g
pizza Prosciutto ........................................................1700g
pizza Capricciosa ......................................................1900g
pizza Vegetariană .....................................................1800g
pizza Quattro Stagioni .............................................2000g
pizza Quattro Formaggi....................................................1600g
pizza Prosciutto Crudo ............................................1700g
pizza Prosciutto e Funghi.........................................1800g
pizza Bella  ...................................................................2000g
pizza Quatro Carni.......................................................2000g
pizza Inferno........................................................1800g

sp
ec

ia
l

74,5
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i

... preţul fiecãrei  pizza include 
1 sos dulce sau picant!SOSURI

SOS NEC’S (smântână 20%, castraveți murați, sos de maioneză) ..............70g - 4,00 lei
(lapte, gluten)
SOS GRILL (smântână 20%, sos de maioneză, ketchup)..............................70g - 4,00 lei
(lapte, gluten)
SOS DE USTUROI (smântână 20%, sos de maioneză, usturoi).....................70g - 4,00 lei
(lapte, ou, muștar, gluten)
SOS PIZZA (pulpă de roșii, oregano)..............................................................70g - 3,50 lei
SOS PIZZA PICANT (pulpă de roșii, oregano, ardei iute)...............................70g - 3,50 lei
DRESSING SALATĂ.........................70g - 4,00 lei
(lapte, ou, gluten, muștar)

Comanda minimă: 50 lei

Pilsner Urquell, 4,4% .............................................330ml – 10,50 lei 
Grolsch, 5% ............................................................450ml – 14,00 lei
Paulaner Weissbier, 5,6% ....................................500ml – 17,50 lei
Bavaria, fără alcool ...............................................330ml – 10,00 lei
Ursus Black 6% .....................................................330ml – 9,50 lei
Ciucaș 4,5%....................................................................330ml - 8,50 lei

Kingswood Apple......................................................330ml – 11,00 lei

Red Bull ..................................................................250ml – 14,50 lei
Burn ...........................................................................250ml – 14,00 lei

Dorna, mineralã | platã .........................................750ml – 12,50 lei
Dorna, mineralã | platã .........................................500ml – 6,50 lei
Produse Coca Cola ..............................................500ml –  8,50 lei
Granini ...................................................................250ml –  9,00 lei
Cappy nectar ...............................................................330ml – 9,00 lei

Nectar.......................................................................300ml – 13,00 lei  
(afine | caise | zmeură | suc concentrat de struguri, apă)

Suc de aronia..........................................................300ml – 13,00 lei 
(aronia, lămâie, suc concentrat de struguri, apă)

Suc Eco cu pulpă de coacăze negre...............300ml – 13,00 lei 
(coacăze negre, suc concentrat de struguri eco, apă)

Suc de măr verde și struguri roșii....................300ml – 13,00 lei 
(măr verde, suc concentrat de struguri, apă)

DUNHILL Fine Cut
Swiss Blend/Master blend
VOGUE
Kent Core
Pall Mall
Pall Mall s-line
 

Ingrediente extra:
ardei gras | ciuperci proaspete | măsline | porumb | roșii | ou .............50g - 3,50 lei
unt | telemea | cașcaval | mozzarella ....................................................50g - 4,00 lei
rucola | piept de pui | ton ....................................................................... 50g - 4,00 lei
bacon | pastramă ardelenească ............................................................50g - 4,00 lei
salam Vară | salam Făgăraș | salam Unguresc ....................................50g - 4,00 lei
pulpă porc crud-uscată | somon fumé | gorgonzola | parmezan........ 50g - 6,00 lei

........................................................... 150g – 17,50 lei

Clătite 
cu cremă de ciocolată .....................150g – 12,50 lei

(lapte, după caz poate conţine fructe cu coajă lemnoasă)

cu dulceaţă ...................................... 150g – 12,50 lei

mascarpone, pișcoturi, esență de migdale, cacao

aluat, mere, scorțișoară, zahăr

(ouă, lapte, migdale)

(gluten)

 .......................................................... 220g – 16,00 lei

Îngheţată asortată

(gluten, lapte, ou, după caz poate conţine fructe cu coajă lemnoasă)

........................................................... 300g – 18,50 lei

înghețată, frișcă spray din grăsimi vegetale

Tiramisu

Calzone cu mere

Legume la grătar

cartofi - din produs congelat

Salată asortată de vară  

Salată de varză 
..................................................... 200g – 6,00 lei

Pernuța Gouda.............. 150g – 15,50 lei
pernuțe gouda - din produs congelat

halloween bites - din produs congelat

Halloween bites........... 150g – 15,50 lei

Cartofi prăjiţi..................... 200g – 9,50 lei
cartofi - din produs congelat

Cartofi fry ‘n’ dip........... 150g – 10,00 lei
cartofi - din produs congelat

ciuperci proaspete, vinete, dovlecei, ardei gras 

................................................... 200g -  16,00 lei

Cartofi wedges ............. 200g – 10,00 lei

salată verde, roșii, castraveţi, ardei gras
..................................................... 200g – 9,00 lei

Salată de ardei copţi 
................................................... 200g – 10,50 lei



SPECIALITĂȚI 

NEC’S

ANTIPASTE
Bruschete cu salam Făgăraș și cheddar
pâine prăjită, salam, brânză topită cu cheddar

............................................................................................... 250g – 19,50 lei
(lapte)

Bruschete cu roşii şi pesto 
pâine prăjită, roşii, usturoi, sos pesto, ulei de măsline, pătrunjel
................................................................................... 250g – 18,50 lei
(lapte)

Bruschete cu somon și avocado 
pâine  prăjită, somon fume, avocado,
brânză maturată, roșii uscate în ulei
................................................................................... 150g – 21,00 lei

Omletă cu şuncă şi caşcaval
ouă, șuncă, cașcaval
................................................................................... 300g – 19,50 lei
(lapte, ouă)

Omletă cu legume
 ouă, ardei gras, ceapă, roşii
.................................................................................... 300g – 18,50 lei
(ouă)

Sandwich cu ton ..................................... 280g – 17,50 lei
demi-baghetă, ton, sos de maioneză, ceapă, roșii, salată verde
(muștar, pește)

Sandwich cu piept de pui ....................... 280g – 17,50 lei
piept de pui, roșii, sos de maioneză, salată verde
(muştar)

Sandwich cu şniţel de pui  ....................... 350g – 15,50 lei
chiflă, șnițel (piept de pui, făină, pesmet, ou, ulei),
cartofi prăjiți, varză, ketchup, sos de maioneză
(gluten, muștar, ou, ţelină) 

Sandwich-uri 

culori și frăgezime
pizza

gustul pe care-l împarţi doar cu prietenii ...

Pizza Party

salam Vară | salam Făgăraș | salam Unguresc ................................
șuncă crud-uscată | somon fumé |
brânză cu mucegai | brânză maturată............................................... 

Ingrediente extra:

rucola | piept de pui | ton .................................................................... 
unt | telemea | cașcaval | mozzarella ................................................

bacon |  pastramă ardelenească .......................................................

ardei gras | ciuperci proaspete | măsline | porumb | roșii | ou .........

50g - 4,00 lei
50g - 4,00 lei

50g - 3,50 lei

50g - 4,00 lei
50g - 4,00 lei

50g - 6,00 lei 

spaghete, penne si lasagna

Paste

Supe

MENIURI

SALATE

Personalizează-ţi pizza!
Alege ingrediente pentru pizza ta!

Adaugă, la alegere, ingredientele de mai sus și vei obţine pizza 
personalizată după propriul gust! 

Blat pizza medie ...................................................... 450g - 9,00 lei

Alege ingrediente pentru salata ta!
Salată verde ......................................................................... 9,50 lei
Adaugă, la alegere, ingredientele de mai sus și vei savura salata 
care ţi se potrivește! 

pizza Nec’s  ...................................................................................2000g
pizza Tonno ................................................................1800g
pizza Diavolo ..............................................................1600g
pizza Salami ...............................................................1600g
pizza Rustica ..............................................................2000g
pizza Sergiana............................................................2000g
pizza Prosciutto ........................................................1700g
pizza Capricciosa ......................................................1900g
pizza Vegetariană .....................................................1800g
pizza Quattro Stagioni .............................................2000g
pizza Quattro Formaggi............................................1600g
pizza Prosciutto Crudo ............................................1700g
pizza Prosciutto e Funghi.........................................1800g
pizza Bella  ...................................................................2000g
pizza Quatro Carni.......................................................2000g
pizza Inferno.................................................................2000g
p i z z a  P r i m a v e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 0 g
pizza Prosciutto e Carciof i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800g
pizza Volare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000g

Personalizează-ţi salata!

piept de pui, ciuperci proaspete, bacon, smântână dulce vegetală, cartofi 

wedges .................................................... 150/100/150g  – 39,00 lei

  piept de pui, ciuperci proaspete, sos de roşii, cartofi gratinaţi cu 

broccoli.....................................................150/100/170g  – 38,00 lei
(ţelină); broccoli - din produs congelat

Piept de pui Napoletan

Pollo  alla  Contadina

(lapte, ţelină); cartofi - din produs congelat

Filetto di Maiale con

muşchiuleţ de porc, smântână dulce vegetală, brânză cu mucegai, roşii, 

legume la grătar ..................................... 150/100/150g  – 47,00 lei
(lapte, ţelină)

crema di Gorgonzola

mușchiuleţ de porc, portocale, smântână dulce vegetală,
Mușchiuleţ cu portocale à la Nec’s

cartofi gratinaţi cu broccoli ................... 150/100/170g  – 46,00 lei

cotlet de porc, cartofi gratinați cu broccoli, rucola 

............................................................................. 220/170g  – 43,00 lei

Due sul Piatto pentru 2 persoane

(lapte, ţelină)

mușchi de vită, piept de pui, ardei gras, dovlecei, vinete, ciuperci, ceapă 

.................................................................. 150/150/400g  – 90,00 lei

Cotlet de porc Tomahawk

șuncă, carciofi.............................................. 450g – 32,50 lei

pulpă de roșii, mozzarella, ciuperci proaspete, porumb, 
roșii proaspete, ardei gras, măsline 

(gluten, lapte)

pulpă de roșii, mozzarella, ciuperci proaspete, șuncă 

...................................................................... 450g – 31,50 lei

(gluten, lapte, proteină vegetală din soia)

pulpă de roșii, mozzarella, șuncă...........400g – 31,00 lei

Pizza Primavera

Pizza Prosciutto e Carciofi

(gluten, lapte)

mozzarella, șuncă, bacon, brânză cu mucegai, 

pulpă de roșii, mozzarella,

Pizza Diavolo

Pizza Sergiana
......................................................................... 380g – 32,00 lei

pulpă de roșii, mozzarella, salam de vară, șuncă, ciuperci 

proaspete, măsline ..................................... 450g – 32,50 lei

Pizza Vegetariană

....................................................................... 450g – 31,50 lei

pulpă de roșii, mozzarella, salam Făgăraș, rucola, brânză 

maturată, roșii uscate ân ulei................... 450g – 33,50 lei

Pizza Bella

......................................................................... 500g – 33,50 lei

pulpă de roșii, mozzarella, salam picant, ardei iute

Pizza Rustica

brânză maturată, roșii cherry

(gluten, lapte)

pulpă de roșii, ceafă de porc afumată, bacon, ceapă, 

mozzarella, brânză maturată ................... 450g – 32,50 lei

(gluten, lapte)

(gluten, lapte)

Pizza Volare
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, salam de vară, ciuperci, 

ardei gras, porumb...................................... 450g – 32,50 lei

Pizza Prosciutto

Pizza Prosciutto e Funghi

(gluten, lapte)

pulpă de roșii, mozzarella, piept de pui, roșii, ciuperci 
proaspete, sos pesto  
......................................................................... 500g – 32,50 lei
(gluten, lapte)

pulpă de roșii, mozzarella, ton, ceapă roșie 

......................................................................... 400g – 32,50 lei

pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci proaspete, 

ardei gras, salam ţărănesc.........................450g – 32,00 lei

Pizza  Quattro Stagioni

pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, ceafă de porc 

afumată, cârnăciori ţărănești.................450g – 32,50 lei

pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci proaspete 

...................................................................... 450g – 32,00 lei

Pizza Tonno

(gluten, lapte)

pulpă de roșii, mozzarella, brânză cu mucegai, brânză 

maturată, cașcaval ..................................... 450g – 33,50 lei
(gluten, lapte)

(gluten, pește, lapte)

Pizza  Calzone

(gluten, lapte)

Pizza Nec's

(gluten, lapte)

Pizza  Quattro  Formaggi

Pizza  Quattro Carni

Pizza Capricciosa

pulpă de roşii, mozzarella ...................... 350g – 26,00 lei
(gluten, lapte)

pulpă de roşii, șuncă crud uscată, roşii proaspete.. 

........................................ 450g – 34,00 lei

pulpă de  roșii, șuncă, ciuperci proaspete, măsline, 

mozzarella ................................................. 450g – 32,50 lei

Pizza Margherita

(gluten, lapte)

Pizza Prosciutto Crudo

(gluten, lapte)

pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, salam ţărănesc, ardei 

gras, porumb.............................................. 400g – 32,00 lei
(gluten, lapte)

pulpă de roșii, mozzarella, salam Făgăraș

(gluten, lapte)

Pizza Salami

Pizza Inferno

(gluten, lapte)

....................................................................... 400g – 32,00 lei

Pizza Pichi pentru copii 
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, salam Vară, ardei gras, 

măsline ....................................................... 370g – 27,00 lei

Salată Nec’s
salată iceberg, rucola, roșii cherry, brânză maturată, 

brânză feta, cașcaval, porumb, măsline, dressing, 

focaccia.................................................................370g – 31,50 lei

 .................................................................................. 350 – 30,00 lei

(gluten, lapte, proteină vegetală din soia)

(gluten, lapte, ouă, pește, proteină vehetală din soia)

(gluten, lapte, proteină vegetală din soia)

Salată Grecească
salată verde, telemea, roșii, castraveţi, 

salată iceberg, piept de pui, roșii, brânză maturată, 

crutoane, dressing............................................ 400g – 32,00 lei

Salată Vegetariană

(gluten, lapte)

Salată Primavera

(lapte)

..........................................................................360/70g – 31,00 lei

salată verde, roșii, castraveţi, ciuperci proaspete,

..................................................................................280g – 29,50 lei

Salată Sergiana

Salată Nizzardo

rucola, mozzarella, roșii, busuioc verde, sos pesto

Salată Caesar 

rucola, piept de pui, brânză feta, roșii cherry

ardei gras, piept de pui, dressing, focaccia 

......................................................................... 380/70g – 31,00 lei

..................................................................................350g – 31,00 lei

(gluten, lapte, ouă, pește, ţelină, muștar, proteină vegetală din soia)

salată verde, roșii, castraveţi, ton, ou fiert, ceapă, măsline, 

porumb, dressing, focaccia

(gluten, lapte, muștar, ţelină, proteină vegetală din soia)

măsline, ceapă roșie, focaccia 

salată verde, roșii, castraveţi, ardei gras, ţelină, morcovi, 

varză, porumb, dressing, ciuperci proaspete, focaccia 

......................................................................... 400/70g – 30,50 lei

Salată Caprese

(gluten, lapte)

Salată Delis

..................................................................................350g – 32,50 lei

salată iceberg, rucola, piept de pui, roșii cherry, cașcaval, 

seminţe de floarea soarelui

ardei gras, țelină, varză albă, rădăcină de 
pătrunjel................................................................ 350g – 15,50 lei

dovlecei, smântână dulce vegetală.......... 350g – 16,00 lei

sos de roșii, ceapă, mazăre, păstârnac,

broccoli, smântână dulce vegetală .......... 350g – 15,50 lei

Supă Minestrone

(ţelină); legume - din produs congelat

Supă cremă de dovlecei
(lapte)

Supă cremă de broccoli

Spaghete Milaneze

(gluten, lapte)

(gluten, ouă, lapte)

Spaghete Carbonara

Lasagna

(gluten, lapte)

tagliatelle, ceafă de porc afumată, ciuperci proaspete, 
mazăre, brânză maturată, pulpă de roșii, smântână dulce 
vegetală................................................................. 350g – 33,00 lei

(gluten, ouă, lapte, proteină vegetală din soia)

Penne cu piept de pui

Tagliatelle con salmone e funghi  

spaghete, pulpă de roșii, șuncă, ciuperci proaspete, 
parmezan ............................................................ 350g – 31,50 lei

paste, mozzarella, sos alla Bolognese(carne de vită, carne de 

porc tocată, morcov, țelină, pulpă de roșii) ........... 400g – 34,00 lei

spaghete, ceafă de porc afumată, smântână dulce 
vegetală, ou, brânză maturată ....................350g – 32,50 lei

Tagliatelle alla Boscaiola

Penne caprese
(gluten, lapte)

penne, mozzarella, brânză maturată, roșii proaspete, sos 
pesto, pulpă de roșii, busuioc...................... 350g – 31,00 lei

penne, piept de pui, brânză maturată, ceapă, ardei gras, 
pulpă de roşii ...................................................... 350g – 32,00 lei

Penne Quattro Formaggi 
penne, caşcaval, brânză cu mucegai, mozzarella, brânză 
maturată ............................................................... 350g – 33,50 lei

Farfale cu Ragù 

tagliatelle, somon fumé, ciuperci proaspete, smântână 
dulce vegetală, brânză maturată ............... 350g – 33,50 lei

(gluten, lapte)

(gluten, lapte, ţelină)

Rigatoni alla tirolese 
rigatoni, sos alla Bolognese(carne de vită, carne de porc tocată, 

morcov, țelină, pulpă de roșii), cârnăciori țărănești, pulpă crud-
uscată, pulpă roșii, smântână dulce vegetală, brânză 
maturată ............................................................... 400g – 33,00 lei

farfale, sos alla Bolognese(carne de vită, carne de porc tocată, 

morcov, țelină, pulpă de roșii), pulpă crud-uscată, brânză 
maturată, busuioc ............................................ 350g – 32,50 lei

(gluten, lapte, ţelină)

Penne cu dovlecei 
penne, dovlecei, smântână dulce vegetală, usturoi, brânză 
maturată, bacon ............................................... 350g – 31,50 lei
(gluten, lapte, ţelină)

Penne cu ton 

(gluten, lapte)

penne, ton, pulpă de roșii, ceapă albă, usturoi, brânză 
maturată, busuioc verde, usturoi............... 350g – 33,00 lei

Tagliatelle Carbonara 

spaghete, avocado, roșii proaspete, usturoi,
brânză maturată, pătrunjel, lămâie,
busuioc verde .................................................... 350g – 33,00 lei

tagliatelle, pulpă crud-uscate, ceapă albă, gălbenuș de ou, 
brânză maturată, roșii uscate în ulei ....... 350g – 33,50 lei

Spaghete cu Avocado 

ceafă de porc, cartofi prăjiţi, salată de varză, sos, chiflă 
...................... 150/150/150/70/100g – 37,50 lei

șniţel de porc (mușchi file, pesmet, făină, ou, ulei), 
cartofi prăjiţi, salată de varză, sos, chiflă 
.......................170/150/150/70/100g – 37,50 lei

(gluten, muștar, ouă, ţelină); aripioare, halloween bites - din produs congelat

Piept de pui la grătar 
piept de pui, cartofi prăjiţi, sos, salată de varză, chiflă 
........160/150/150/70/100g – 37,00 lei

cașcaval pane, cartofi fry ‘n’ dip cu usturoi și 
pătrunjel, rucola .................150/150g – 35 ,50 lei

aripioare nepicante, pernuțe gouda, sos grill

aripioare picante, halloween bites, sos grill 
.........................................250/150/70g – 35,50 lei

Șniţel de pui    

chiflă, cheeseburger(carne de vită, ou), brânză topită 
cu ceddar, salată verde, ceapă roșie, castraveți 
murați, ketchup, bacon, roșii, cartofi fry ‘n’ dip, sos 
grill .............................300/100/70g – 37 ,50 lei

Șniţel de porc   

șniţel de pui(piept de pui, pesmet, făină, ou), cartofi 
prăjiţi, salată de varză, sos, chiflă ............................... 
170/150/150/70/100g – 36,00 lei

(muștar); cartofi - din produs congelat

Ceafă de porc la grătar 

(gluten, ouă, lapte); cașcaval pane - din produs congelat

(gluten, muștar, ou, ţelină); cartofi - din produs congelat

Cașcaval Pane 

Aripioare nepicante 

(gluten, muștar, ouă, ţelină); cartofi - din produs congelat

(gluten, muștar, ouă, ţelină); aripioare, pernuțe gouda - din produs congelat

(lapte, gluten); chiflă, cartofi - din produs congelat

Aripioare picante 

.........................................250/150/70g – 35,50 lei

(muștar); cartofi - din produs congelat

Cârnăciori ţărănești 
cârnăciori ţărănești, cartofi wedges, muștar 
...................................150/150/70g – 35 ,50 lei

(muștar, ţelină) ; cartofi - din produs congelat

Cheeseburger 


