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bistro&pizza

Tel.: 0268 543 658, 0728 024 202    
facebook.com/bistronecs     

www.sergianagrup.ro

Livrare-Transport gratuit!

Program: 
10.00-24.00

0728 024 202
Comanda minimă: 30 lei

NOUTĂŢI!
Pizza Bella

  mozzarella, şuncă presată, bacon, gorgonzola, 
parmezan, rucola, roşii cherry

........................................500g  – 24,00 lei
(glutrn, lapte) 

Penne Caprese
  penne, mozzarella, parmezan, roşii proaspete, 
sos pesto, pulpă de roşii, busuioc
.....................................................380g  – 22,00 lei
(gluten, lapte) 

Salată Nec’s
  salată iceberg, rucola, roşii cherry, parmezan, brânză 
feta, caşcaval, porumb, măsline, dressing, focaccia
..........................................................450g  – 24,00 lei
(gluten, lapte, peşte, ou) 

Aripioare crispy nepicante
  aripioare de pui crispy, philadelphia crispy, sos grill
........................................250/150/70g  – 22,00 lei
(muştar, gluten, ou, ţelină) 

Aripioare picante
  aripioare de pui picante, halloween bites, sos 
grill.............................250/150/70g  – 22,00 lei
(muştar, gluten, ou, ţelină) 

Philadelphia crispy
........................................150g  – 11,50 lei
(lapte) 

Halloween bites
........................................150g  – 11,50 lei
(lapte) 



Piept de pui Napoletan
  piept de pui, ciuperci proaspete, sos  de roşii, 
cartofi prăjiţi
........................................150/100/150g  – 26,00 lei
(ţelină) 

Pollo  alla  Contadina
piept de pui, ciuperci proaspete, bacon, 
smântână dulce, cartofi wedges 
...................................150/100/150g  – 28,00 lei
(ţelină, lapte)

Filetto di Maiale con 
crema di Gorgonzola
muşchiuleţ de porc, smântână dulce, brânză 
gorgonzola, roşii, legume la grătar
.................................150/100/150g  – 31,00 lei
                                                                                            (lapte, ţelină)

Muşchiuleţ cu portocale à la Nec’s
muşchiuleţ de porc, smântână dulce, portocale, cartofi gratinaţi cu 
broccoli .......................................................................150/100/170g  – 31,00 lei 
(lapte, ţelină)

Din pui sau din porc, cu 
carne si vegetale trase la 
tigaie sau puse pe grãtar, 
usor  marinate  sau  doar 
asezonate, sunt greu de 
recomandat fãrã sã spui 
DELICIOS.  



Sandwich 

cu şniţel de pui 
........... 350g – , 0 lei10 0
(gluten, ouă, ţelină, muștar)

Sandwich-uri 

Sandwich 

cu ton         
......... 290g – 13,00 lei
(pește, muștar)

energie

Hot Dog           
5......180g – 5, 0 lei

(muștar, proteină vegetală din soia) 

Sandwich
cu piept de pui 
............ 280g – 1 ,50 lei1
(muștar) 

Sunt solutia ideala pentru cei grabiti. Cu carne, vegetale 
si brânzeturi, în batoane sau chifle, cu nelipsitele sosuri 
delicioase, aceste culegeri de arome sunt  varianta  
gustoasa pentru un dejun scurt. 

Cu toate astea, rasfaţaţi-va cu un prânz adevarat. 

                                                                   Din când în când...



ANTIPASTE

Bruschete, 
cu mozzarella şi măsline
pâine prăjită, mozzarella, măsline, ulei de măsline
...................................................................... 250g – 13.00 lei
(lapte)

Dacă bruschetele sunt doar gustări, omletele fac un pas 
spre un brunch spectaculos, în timp ce Tagliata Contadina  
poate deveni vedeta unui dejun. O cafea sau un pahar de 
vin sunt o completare fericită. 

Bruschete, 
cu roşii şi pesto 
pâine prăjită, roşii, usturoi, sos 
pesto, ulei de măsline
................................... 250g – 12,00 lei
(lapte)

Tagliata Contadina
 muşchi de vită, salată verde, rucola, roşii, ţelină
.....................................................150/200g – 39,00 lei

Omletă cu legume
ouă, ardei gras, ceapă, roşii

................................... 300g – 12,50 lei
(ouă)

Omletă cu şuncă şi caşcaval
ouă, șuncă, cașcaval.................. 300g – 13,00 lei

(ouă, lapte)

Tagliata alla Contadina
 muşchi de vită, salată verde, rucola, roşii, ţelină
.....................................................150/200g – 43,00 lei

(ţelină, pește)



Salată Nizzardo
salată verde, roşii, castraveţi, ton, 
ou fiert, ceapă, măsline, porumb, 
dressing, focaccia
........................ 400/70g – 24,50 lei
(lapte, pește, ouă, ţelină, gluten, muștar, 
proteină vegetală din soia)

Salată Sergiana
salată verde, roşii, castraveţi,  piept de 
pui, ciuperci , ardei gras, proaspete
dressing, focaccia 
.............................. 380/70g – 24,00 lei
(lapte, gluten, ţelină, muștar, proteină vegetală din soia)

O frenezie de legume, ulei de măsline, oţet 
balsamic şi mozzarella sau parmezan, ori piept 
de pui sau ton, totul e un răsfăţ pentru iubitorii 
salatelor. Tentaţii fresh şi gustoase!

Salată Caprese
rucola, mozzarella, roşii,
 busuioc verde
........................ 250g – 26,00 lei
(lapte)

Salată Vegetariană
salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, 
ţelină, morcovi, varză, porumb, ciuperci 
proaspete, dressing, focaccia
.................................... 400/70g – 23,00 lei
(ţelină, lapte, muștar, gluten, proteină vegetală din 
soia)

Salată Napoletană
salată verde, roşii, castraveţi, 
telemea, măsline, morcovi, 
ţelină, ,  ciuperci proaspete
dressing, focaccia...380/70g – 23,00 lei 
                                         (ţelină, lapte, gluten, muștar, 
                                           proteină vegetală din soia)

Salată Caesar 

salată iceberg, piept de pui, roşii, parmezan, 
crutoane, dressing................ 400g – 26,00 lei
(gluten, lapte, pește, ouă, proteină vegetală din soia) 

Salată Primavera
rucola, piept de pui, brânză feta,
roşii cherry...................... 280g – 21,50 lei
(lapte)

Puteţi comanda şi  pentru salată:INGREDIENTE EXTRA
salată verde ...................................................................................7,50 lei
ardei gras, ciuperci proaspete, măsline, porumb, roșii, ou ...50g - 2,00 lei 
unt, telemea, cașcaval, mozzarella ......................................50g - 3,00 lei
rucola, piept de pui, ton, șuncă presată ...............................50g - 3,00 lei 
bacon,  pastramă  ardelenească ..........................................50g - 3,00 lei 
salam de Vară, salam Făgăraș, salam Unguresc .................50g - 3,00 lei
                              pulpă porc crud-uscată, somon fumé, 
                              gorgonzola, parmezan.............................. 50g - 6,00 lei

SOSURI EXTRA:
sos NEC’S...............70g-3,00 lei
(muştar, lapte, ţelină)
sos grill ...................70g-2,50 lei
(lapte, ţelină) 
sos de usturoi........70g-3,00 lei
(muştar, lapte, ţelină) 
sos pentru pizza....70g-3,00 lei 
dressing salată......70g-3,00 lei

Salata  e
Croită pe 

Gustul Tău! 



Supe

Supă Minestrone
roşii  în  bulion, roşii  proaspete, cartofi, 
ceapă, mazăre,  păstârnac,  ardei gras,  
ţelină, varză albă, rădăcină de pătrunjel
........................................ 350g – 12,00 lei
(ţelină)

Supă cremă 
de ciuperci
ciuperci proaspete, 
smântână dulce.... 350g – 12,00 lei
(lapte, ţelină)

arome   delicate

Supă cremă de broccoli
broccoli, smântână dulce.............. 350g – 13,00 lei

(ţelină, lapte)

Prospeţime şi arome 
catifelate! Asta e definiţia 
scurtă a supelor cremă. O 
bogăţie cuminte, învelită 
în vălul aburilor aromaţi, 
care te seduce. Avem de 
a face cu mostre superbe 
de armonie şi gust. 



pizz rta pa y sortimente 

de pizza

Pre
ţ u

nic

62,0
0 le

i!

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

Aici avem de-a face cu cea de a cincea dimensiune a pizzei. După diametru, 
grosime, greutate şi numărul de ingrediente, urmează viteza de adunare a 
prietenilor. E Pizza Party - pizza pe care n-o mănânci niciodată singur!



Pizza Diavolo
pulpă de roşii, mozzarella, 
salam picant, ardei iute
....................... 380g – 21,00 lei
(gluten, lapte)

Pizza Rustica
pulpă   de   roşii,  pastramă
ardelenească, bacon, ceapă, 
mozzarella, parmezan
...................... 500g – 24,50 lei
(gluten, lapte, proteină vegetală din soia)

Pizza Sergiana
pulpă de roşii, mozzarella, 
salam  de vară, şuncă, 
ciuperci proaspete, 
măsline ................ 500g – 23,00 lei
(gluten, lapte)

Wow!... sau Uau! – oricum vreţi. E important doar ce urmează:
16 reţete care sunt selecţia preferinţelor voastre.
E explozia cuceritoare a Gustului Nec's!

culori și frăgezime
pizza

Pizza 
Prosciutto

pulpă de roşii, mozzarella, şuncă
............................ 450g – 21,50 lei

Pizza Vegetariană
pulpă de roşii, mozzarella, ciuperci 
proaspete, porumb, roşii proaspete, 
ardei gras, măsline
................................... 450g – 21,50 lei

(gluten, lapte)

Pizza 
Prosciutto 

e Funghi
pulpă de roşii, mozzarella, 
ciuperci proaspete, şuncă 
................ 400g – 22,50 lei

(gluten, lapte)

Puteţi comanda  pentru pizza preferată:INGREDIENTE EXTRA
blat dimensiune medie........................................... 450g - 6,00 lei
ardei gras, ciuperci proaspete, măsline, 
porumb, roșii, ou ....................................................... 50g - 2,00 lei
unt, telemea, cașcaval, mozzarella ........................ 50g - 3,00 lei
rucola, piept de pui, ton, șuncă presată ................ 50g - 3,00 lei
bacon,  pastramă  ardelenească, salam de Vară, 
salam Făgăraș, salam Unguresc ............................50g - 3,00 lei 
pulpă porc crud-uscată, somon fumé, 
gorgonzola, parmezan ............................................. 50g - 6,00 lei 

Preţul include fiecãrei pizza  1 sos!



Pizza Tonno
pulpă   de  roşii,  mozzarella, 
ton, ceapă, măsline, porumb

.................. 450g – 23,50 lei
(gluten, lapte, pește)

...  lista deliciilor continuă. Pagină, cu pagină!

culori și frăgezime

pizza

23,50
(gluten, lapte)

Pizza Quattro Stagioni
pulpă de roşii, mozzarella, şuncă, ciuperci 
proaspete, ardei, salam ţărănesc
......................................................... 450g – 23,00 lei

(gluten, lapte)

Pizza Quattro Formaggi
pulpă de roşii, mozzarella, gorgonzola, parmezan, 
caşcaval
............................................................ 450g – 25,00 lei

(gluten, lapte)

Pizza  Calzone
pulpă de roşii, mozzarella, şuncă, 
ciuperci proaspete

........................... 450g – 22,00 lei
(gluten, lapte)

Preţul include fiecãrei pizza  1 sos!

Puteţi comanda şi :SOSURI EXTRA

sos NEC’S ................................. 70g - 3,00 lei

(muştar, lapte, ţelină)

sos GRILL...................................70g - 2,50 lei

(lapte, ţelină) 

sos de USTUROI ........................70g - 3,00 lei

(muştar, lapte, ţelină) 

sos pentru PIZZA .......................70g - 3,00 lei

dressing pentru SALATĂ........... 70g - 3,00 lei

(lapte, muştar, ţelină, gluten, soia) 



Pizza Margherita
pulpă de roşii, mozzarella
................................... 350g – 16,00 lei
(gluten, lapte)

Pizza Capricciosa
pulpă  de  roşii, şuncă, ciuperci 
proaspete, măsline, mozzarella

....................................... 500g – 22,00 lei
(gluten, lapte)

pizza
Puteţi comanda  pentru pizza preferată:INGREDIENTE EXTRA
blat dimensiune medie........................................... 450g - 6,00 lei
ardei gras, ciuperci proaspete, măsline, 
porumb, roșii, ou ....................................................... 50g - 2,00 lei
unt, telemea, cașcaval, mozzarella ........................ 50g - 3,00 lei
rucola, piept de pui, ton, șuncă presată ................ 50g - 3,00 lei
bacon,  pastramă  ardelenească, salam de Vară, 
salam Făgăraș, salam Unguresc ............................50g - 3,00 lei 
pulpă porc crud-uscată, somon fumé, 
gorgonzola, parmezan ............................................. 50g - 6,00 lei 

Pizza 
Prosciutto Crudo

               pulpă de roşii, pulpă de porc 
               crud uscată, roşii proaspete 
.................................... 450g – 25,00 lei

(gluten, lapte)

Pizza  Pichi
pentru copii 

pulpă de roşii, mozzarella, 
şuncă, salam Vară, 
ardei gras, măsline
.................. 370g – 16,00 lei
                                            (gluten, lapte)

(gluten, lapte)

....................... 450g – 22,00 lei

Preţul include fiecãrei pizza  1 sos!

Puteţi comanda şi :SOSURI EXTRA

sos NEC’S ................................. 70g - 3,00 lei

(muştar, lapte, ţelină)

sos GRILL...................................70g - 2,50 lei

(lapte, ţelină) 

sos de USTUROI ........................70g - 3,00 lei

(muştar, lapte, ţelină) 

sos pentru PIZZA .......................70g - 3,00 lei

dressing pentru SALATĂ........... 70g - 3,00 lei

(lapte, muştar, ţelină, gluten, soia) 



Spaghete Milaneze
spaghete, pulpă de roşii, şuncă, ciuperci 
proaspete, parmezan 
............................................ 400g – 22,00 lei
(gluten, lapte)                                                  

Spaghete Carbonara
spaghete, pastramă de porc, smântână 
dulce, ou, parmezan 
................................................. 400g – 23,00 lei
(ouă, gluten, lapte)

  

Lasagna
paste,  mozzarella, 
sos alla Bolognese 
.... 450g – 24,00 lei
(ouă, gluten, lapte)

Paste

Farfale cu Ragù
farfale, sos ragù, pulpă crud-uscată, 
parmezan, busuioc
................................................. 400g – 23,50 lei
(ouă, gluten, lapte)

  

Penne cu 
piept de pui

penne, piept de pui, parmezan, 
ceapă, ardei gras, pulpă de roşii
.......................... 400g – 23,50 lei

                                                                                              

(gluten, lapte)

Penne Quattro Formaggi 

penne, caşcaval, gorgonzola, mozzarella, parmezan

................................................................ 400g – 24,00 lei
                                                                                                  (gluten, lapte, ţelină)

Tagliatelle alla Boscaiola
tagliatelle, pastramă de porc, ciuperci proaspete, 
mazăre, parmezan, pulpă de roşii, smântână dulce
..............................................................400g – 24,00 lei
                                                                                         (ouă, lapte, gluten)

Tagliatelle con salmone e funghi  
tagliatelle, somon fumé, ciuperci proaspete, smântână 
dulce, parmezan ....................................... 380g – 24,50 lei
                                                                                  (gluten, ouă, pește, lapte)

Spaghete alla Puttanesca
spaghete, măsline, filé de anchois, capere, pulpă de 
roşii, parmezan
.................................................................. 400g – 22,00 lei
(ouă, gluten, lapte, peşte)

  

Niciun împărat nu şi-a închipuit că falanga Pizza e Pasta va cuceri lumea, depăşind 
orice întindere atinsă vreodată de imperiul roman. Totul doar cu făină, ouă, roşii, ragù 
şi câteva alte delicii italieneşti. Alora, mangia!



Şniţel de porc   
şniţel de porc, cartofi prăjiţi, 
salată de varză, sos, chiflă
170/150/150/70/100g – 23,50 lei
(muștar, gluten, ouă,  ţelină) 

Ceafă de porc la grătar 

ceafă de porc, cartofi prăjiţi, salată de varză, 
sos, chiflă...150/150/150/70/100g – 24,00 lei 
(muștar)

&ceafă porc, piept pui

Cheeseburger 

cheeseburger, cartofi fry ‘n’ dip, sos grill 
...........................300/100/70g – 22,00 lei 
(gluten, lapte)

Piept de pui la grătar 

piept  de  pui, cartofi  prăjiţi,  salată de 
varză, sos, chiflă
................160/150/150/70/100g – 23,00 lei

(ţelină, muștar)

Şniţel de pui    
şniţel de pui, cartofi prăjiţi, 
salată de varză, sos, chiflă
170/150/150/70/100g – 22,00 lei
                                         (muștar, gluten, ouă,  ţelină) 

Un prânz care deschide grăbit calea spre 
a doua parte a zilei sau... spre desert.



Cartofi prăjiţi
................... 200g – 6,50 lei

Cartofi wedges 

........................... 200g – 8,50 lei

Legume la grătar
ciuperci proaspete, vinete, dovlecei, 
ardei gras
.................................. 200g -  12,00 lei

Cartofi fry ‘n’ dip 

............................... 150g – 8,50 lei

Salată asortată de vară  
salată  verde,  roşii, castraveţi, ardei  gras
........................................................ 200g – 6,50 lei

Salată de ardei copţi 

.............................................. 200g – 7,00 lei

Salată de varză 

............................ 200g – 5,50 lei

garnituri 
 salate&

completări cu gust 

Salata şi garnitura vor susţine-n veci friptura! 
Iată o declaraţie care militează pentru echilibrul 
în farfurie şi... simfonia gusturilor pe cerul gurii.



Îngheţată asortată 

............................................. 220g – 13,00 lei
(lapte, după caz, poate conţine fructe cu coajă 

Clătite  
cu ciocolată..................................................150g – 9,50 lei
cu dulceaţă...................................................150g – 9,50 lei
 (gluten, ouă, lapte, după caz, poate conţine fructe cu coajă lemnoasă)

 

Calzone cu mere
........................................ 300g – 12,00 lei
(gluten) 

desert
Nu există oră sau o ocazie nepotrivită pentru desert. 

Ba mai mult: întotdeauna e loc pentru un strop de fericire. 
Dulce, în mod cert!

Tiramisu 
...... 200g – 13,00 lei
(ouă, lapte, , migdale)



Bere
... la sticlă

Pilsner Urquell, 4,4%  

................................... 330ml – 8,00 lei 

Paulaner Weissbier, 5,6% 

................................. 500ml – 14,00 lei 

Grolsch, 5% 

................................. 450ml – 10,00 lei 

... fără alcool

Bavaria  
................................... 330ml – 7,00 lei 

Dorna, 

minerală | plată  
................................... 500ml – 6,00 lei
................................... 750ml – 9,50 lei 

Cappy, nectar  

................................... 330ml – 6,00 lei 

Produse Coca Cola 

................................... 250ml – 6,00 lei 

Apă minerală și 
Răcoritoare 

Granini, portocale | mere | 

piersici | coacăze | grapefruit roz 
................................... 250ml – 7,00 lei 

Grolsch Weizen, 5,6% 

................................. 500ml – 13,00 lei 

Efes Pilsner, 5% 

................................... 500ml – 9,00 lei 

Kingswood apple 

................................... 330ml – 7,50 lei 

  Cidru

Bun de tot...

Nectar de afine
afine, suc concentrat de struguri, apă
.................................. 300ml – 11,00 lei

Nectar de caise
caise, suc concentrat de struguri, apă
................................... 300ml – 11,00 lei

Nectar de zmeură
zmeură, suc concentrat de struguri, apă
................................... 300ml – 11,00 lei

Suc de aronia
aronia, lămâie, suc concentrat de 
struguri, apă
.................................... 300ml – 11,00 lei

Suc Eco cu pulpă de 
coacăze negre
coacăze negre, suc concentrat de 
struguri eco, apă
.................................... 300ml – 11,00 lei

Suc natural 100% fără zahăr, 
fără chimicale

Red Bull  
................................. 250ml – 11,50 lei 

Burn 

................................. 250ml – 11,00 lei 

Energizante

Dunhill Fine Cut 

Swiss blend | Master blend 

Vogue 

Kent Core 

Pall Mall 
Pall Mall S-line 

... preţuri maximale

Ţigări 

Livrare-Transport gratuit!

Comanda minimă: 30 lei

E simplu! Suni la  şi   0728 024 202

NEC’S vine

  laTINE!


