




*1. Cereale care conțin gluten și produse derivate
*2. Crustacee și produse derivate
*3. Ouă și produse derivate
*4. Pește și produse derivate
*5. Arahide și produse derivate
*6. Soia și produse derivate
*7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
*8. Fructe cu coajă (ex.: migdale, nuci, fistic, etc.) precum și pro-
duse derivate
*9. Țelină și produse derivate
*10. Muștar și produse derivate
*11. Semințe de susan și produse derivate
*12. Dioxid de sulf și produse derivate
*13. Lupin și produse derivate
*14. Moluște și produse derivate
**Preparat provenit din produs decongelat

Drajilor, tare ne bucură c-ați ajuns la noi! Cu drag vă primim și vă 
omenim cu tot ce avem mai bun. Ș-apăi îi bine să știți că Sub Ce-
tate îi loc de pe Calea Sergianei, așa că ș-aci tot Bunătățuri îți găsi. 
Plita-i veselă, cuptoru’ duduie, pufnește și mândru dogorește, iară 
ceaunu-i în forfotă și dă să plece de pe pirostrii c-a s-ajungă primu’ 
la masa dumnivoastră. Dară acu’, atât mai vreau să vă spui:

     Luați de mâncați și beți liniștiți, să vă tihnească și... tulai, iar 
uitam dă sanepidă și desevită și ce-o mai hi estea! Băgați de samă, 
dac-aveți vreo alerjie, ori v-o pus doftorii că ceva nu-i bine să mân-
cați, noi nu vrem să facem beteșug și avem aci ‘naite lista cu ce v-ar 
putea dăuna. Iară stelele din cartea de bucate, duc la lista doftorilor. 
No, doar să cetiți ce trbuie.
     
Acum chiar c-am gătat și vă zic să vă bucurați de toate Bunătățurile 
noastre!



ÎN LOCU’ ĂSTA, SUB CETATE, GRIJIM ÎN
CUHN’ O ŞPEŢIALITATE

Cu rară tomnitură, gust d-Ardeal să simți în gură,
Facem din porc de Făgăraș o minune de...Gulaș! ............150/250g
Gulaș ardelenesc: carne de porc, legume, condimente

29,00 lei

DE LA GRĂTAR, PE LEMN CURAT,
BUNĂTĂȚURI AM ADUNAT,

DE NU LE POCI DA GATA
SINGUR, DOAR CU CEATA!

Toat’ ograda adunată, la bucată ori tocată,
Pe jăratec așezată, cu însoțeli multe-i purtată.
Fără nimic din poiată! ...................................... 1200/750/100/400g
Mix grill din porc şi vită: mititei, vrăbioară de vită, coaste de porc, cotlet 
ardelenesc, slănină de mangalița, cartofi prăjiți, cartofi boierești, muștar, 
castraveți murați, varză murată (*7)

Cârnăciori și mititei şi niscai cefe de purcei
Au acu’ și aripioare și-ntocmesc o adunare
cu picioci. Pe-o foaie din copac mare! .............. 950/750/100/400g
Mix grill din porc şi pui: mititei, cârnăciori, ceafă de porc, aripioare de pui, 
slănină de mangalița, cartofi prăjiți, cartofi boierești, muștar, castraveți 
murați, bureți murați

150,00 lei

130,00 lei



Chiept de pui grătăruit,
C-o lăptucă, tri ciuperci și zos îi garnisit. ........................... 350/50g
Salată cu piept de pui la grătar: piept de pui, cașcaval, salată verde, roșii, 
castraveți murați, ciuperci champignon, ceapă, dressing (*7)

Poftă de grecotei din capre mulse-n putinei,
Ș-o grădină cu olive adunată și cu mentă parfumată!. ......350/50g
Salată cu brânză de capră și sos de iaurt: brânză de capră, iaurt, salată 
verde, roșii, ardei gras, castraveți, ceapă, măsline, mentă (*7)

O grădină-nvinețită, tocată și dunstănită,
E oțâră sprijintă de-o brânză bine dospită. ..............100/100/100g
Salată de vinete, zacuscă de casă cu ciuperci, telemea de oaie (*7)

Slana de Mangalița v-alintă cu drag gurița,
Iar ceapa, c-o roșioară, v-aduce-n dar
O telemioară. Bătrâioară.. ................................... 100/150/100/60g
Gustare cu: slănină de mangalița, telemea de oaie, roșii, ceapă (*7)

O cătan’, un bogătan și cu ei un negustor, Se uită cu 
jind și dor la merindea de țăran. Oftând de zor!. ............800/200g
Gustare țărănească: tobă, caltaboș, lebăr, gușă cu boia, cârnat uscat, 
jumări, caș afumat, caș proaspăt, telemea de oaie, brânză de burduf, roșii, 
castraveți, ardei, ceapă (*7)

DE CINEVA PUNE-O-NTREBARE:
DUPĂ CETIT, OM GĂSI OARE

PE LÂNGĂ VORBE ȘI MÂNCARE?
RĂSPUNSUL ESTE...O GUSTARE!

23,00 lei

23,00 lei

18,00 lei

18,00 lei

57,00 lei



ÎN OALĂ, DE ȘTII CE PUNE,
ZĂMURI ȘI CIORBE O SĂ FACI BUNE!

Afumătura îi prima la zama de fusui,
De blid te lipsești și-n pită o pui! .............................350/50/100g
Ciorbă de fasole în pâine, cu ciolan de porc afumat și tarhon (*9)

C-un picioc, ori doi picioci,
Zamă făr’ afumătură nu faci. Nu poci!. ............................... 400g
Zamă de cartofi cu afumătură și tarhon (*3, *7, *9)

Grecu’, de-i dai un pui,
Îl pune-n oală, nu în cui. Că-i oala lui!. ..........................350/50g
Ciorbă de pui à la grec (*3, *7, *9)

Ciorba de burtă cu smântână,
Toate grijile le-amână! Și-i tare bună......................100/300/50g
(*1, *3, *7, *9)

Angus e-o Joiană în limba școțiană...
Ș-apăi, cum v-am spus, în oală asta am pus.
S-o facem zamă!  ........................................................  60/340/50g
Ciorbă de văcuță (*7, *9)

De t-apasă un năcaz, îneacă-l cu zamă de praz!. ............380/20g
Supă cremă de parz (*7, *9)

15,00 lei

13,00 lei

14,00 lei

15,50 lei

14,50 lei

12,50 lei



JUPÂNU’ ȘI SOAȚA SA, CU DOR,
MÂNCĂRURI CALDE TOCMESC CU SPOR

ȘI PE PLITĂ ȘI LA CUPTOR!
LA URMĂ, ÎN DORMITOR, AU SOMN UȘOR.

Cașu’ îndoit dup-un caval, îi ca
potcoava pentru cal. Împănat! ............................................. 200g
Cașcaval pané (*1, *3, *7)

Mălaiu’, cu clop de stână podobit, 
Îi numa bine de potrivit! ........................................200/150/150g
Mămăligă cu brânză și smântână (*7)

Învârtiți și-nfiebântați, ficățeii se vor 
răzbunați. Pe tigaie! .............................................................. 200g
Ficăței la tigaie (din produs decongelat)

Doamne, minunăție! Lângă-un praz și un ficat,
Stau fudulii. Cu fudulie...de gustat .......................100/100/100g
Ficat de porc cu fudulii și praz (*1)

Sarmalele sulemenite, cu costiță însoțite,
Șed lângă mălai proptite .............................180/150/200/40/50g
Sărmăluțe cu costiță (*7)

Porcul, ce-n troacă s-a înfundat, se crede bun de zburat.
La Paris sau Viena, cum l-o ține pana..de împănat ............ 150g
Șnițel parizian de porc (*1, *3, *7)
Șnițel vienez de porc (*1, *3, *7)

Când tocana bate friptura,
Tochitura dă măsura!. ........................................ 250/50/50/200g
Tochitură de porc cu mămăliguță: ceafă de porc, cârnăciori de casă afu-
mați, ficăței, ou, telemea (*3, *7, *9)

20,00 lei

19,00 lei

20,00 lei

28,00 lei

27,50 lei

21,50 lei

31,50 lei



Ceaunu’ ăl mic, de Tușa proptit
Îi prânz blagoslovit .................................................................400g
Carne de porc la borcan: cârnați de casă, coaste

O darabă de ciolan, cu fusui boabe noian,
Satură și un găman! ........................................................700/250g
Ciolan nedesfăcut cu iahnie

Un ciolan nehărtănit, dintr-un godac bine hrănit,
Cu varză e dunstănit și te-a face fericit.
Iară varza e călită și-i și doamna fericită! .....................700/250g
Ciolan nedesfăcut cu varză

Porcu’, puiu, și cu vaca împreună s-au unit
Și, în tigaia-ncinsă, cu sos s-au iuțit!. ...................................350g
Combinată picantă la tigaie: piept de pui, mușchi de vită, mușchi de 
porc, legume (*1, *6)

Cine-a scos chifteaua-n drum,
Vânează-un burger acum. 
Cu cartofi prăjiți...ce fum! .............................................250/100g
Cheeseburger de Angus cu cartofi prăjiți (*7)

D-aia oaia pipăia tigaia...cu copita:
O aburea mămăliga, pripita! .........................................200/200g
Pastramă de oaie cu mămăliguță

31,50 lei

35,00 lei

35,00 lei

33,00 lei

34,50 lei

19,00 lei



Chieptu’ de pui s-a bosumflat
Și-n fulgi din cucuruz s-a așezat .......................................... 180g
Șnițel de pui în fulgi de porumb (*1, *3, *7)

Aripioare-mbujorate, cu paprică și piper,
Pentru fete mari ori vreun becher!. ..................................... 400g
Aripioare de pui la ceaun

Câți turci și când or fi trecut
P-aci vorbind de ciulama...îi greu de știut.
D-apăi din pui, ne place mult! .......................................300/200g
Ciulama de pui cu mămăliguță (*1, *7)

Confit e un sloi franțuzit, la garniță grijit,
Da’ nu-i de porc, e din rață...cu varză tomnit...............250/200g
Pulpă de rață la borcan

Șalăul de apă e sătul și cere-o coadă înfoiată,
De păun fudul. S-a ales c-o mantă de porumb. Umflată! ... 200g
Șalău în fulgi de porumb (*1, *3, *7)

Păstrăvu’, bine pomădat e tigăii prezentat,
Iar apoi îi cântărit, pe sută grame-i prețuit,
Iar la urmă-i socotit. Negreșit! ............................................. 100g
Păstrăv prăjit (*1)

21,50 lei

32,00 lei

28,50 lei

33,00 lei

30,00 lei

12,00 lei



CHIAR DE-I NEGRU ȘI MURDAR,
FLEICA CRUDĂ-L VREA ÎN DAR

PE MANGALU’ DE GRĂTAR

Orice dietă are o rețetă:
Ceafă, ușor brună și discretă ................................................150g
Ceafă de porc

Coastele, la Marmara, sunt însorite.
La noi, gustoase și dorite...rumenite! .................................. 400g
Coaste de porc

Pe tiparu’ ardelenesc, cotletu’ când e așezat,
Are păreche și îi cu șoric tomnit și înrămat ........................ 200g
Cotlet de porc cu os și șorici

Micu-i mândru de muștar,
De zici că-i majur, ori vreun căprar! ................................ 55/10g
Mititei cu muștar

Cârnații din Poiană, după sfârâit, 
Zic că pe grătar îi bine să fii un pic grăbit! .......................... 170g
Cârnați de porc proaspeți

Cârnăciorii, subțirei și mai umblați,
Vin la grătar d’acasă gata...afumați ..................................... 170g
Cârnăciori de casă afumați

20,50 lei

34,00 lei

19,00 lei

4,00 lei

20,00 lei

20,00 lei



Domnițele, la cură, îl cată “Unde-i, nu-i?!”,
Dară’n listă pieptu-i acolo unde-l pui. De pui! .................... 160g
Piept de pui

Pulpele-s o bunătate,
Iar fără os sunt dezosate! ...................................................... 160g
Pulpe de pui dezosate

ANGUSUL GRĂTĂRUIT MAI ÎNTÂI E CÂNTĂRIT,
CU O SUTĂ-I ÎMPĂRȚIT ȘI CU PREȚU’ ÎNMULȚIT.
ȘI SĂ VEZI MINUNĂȚIE, ASTA AI ÎN FARFURIE. NE-
GREȘIT!

Mândrețe de antricot, pe jar am pregătit,
Ca să ajungă la cel ce Angus dorit ........................................ 100g
Antricot de vită Angus (*7)

Avem ș-o vrăbioară care-n veci nu zboară.
Doar e din Angus, cum v-am spus și-i bunătate rară! ........ 100g
Vrăbioară de vită Angus (*7)

20,00 lei

20,00 lei

21,00 lei

21,00 lei



ÎNSOȚELI CU TOMNITURI,
PENTRU MÂNCĂRURI ȘI FRIPTURI,

NUMITE ACI...GARNITURI!

Picioci sfrijiți, în untdelemn sfârâiți ................................... 200g
Cartofi prăjiți

Crumpeni boierești, pe modele țărănești
Cu ardei gras poci să-mpletești ............................................ 250g
Cartofi boierești: cartofi, kaizer, ceapă, ardei gras

În cuptor dogoriți ș-apoi bine smântâniți,
Piciocii pot face mesenii fericiți! ..................................... 200/50g
Cartofi copți: cartofi, smântână, mărar verde, usturoi (*7)

“Me se piure!” - zâs-a odată un franțuz,
Văzând strachina-n care jupânu’ cam mofluz
Strivea de zor picioci. O țâră ursuz! ..................................... 200g
Piure de cartofi (*7)

O grădină-ntreagă în tigaie, sub capac, am adunat?
S-ar zice că legume, la foc mic, am...sotat ........................... 200g
Legume sotate: ardei gras, vinete, dovlecei, morcov, unt (*7)

Venite din pădure, ciuperci au întârziat.
Nu-i bai, or ajuns și ele sub capac. La sotat! ........................ 200g
Ciuperci sotate

Varza, dulce de-i nouă ori acrită,
La fel de bună-i și bine-i primită,
Când jupânița o știe face călită ............................................. 200g
Varză călită

7,50 lei

8,50 lei

7,00 lei

7,00 lei

10,00 lei

7,50 lei

7,00 lei



ALTE-NSOȚELI PENTRU FRIPTURI,
ORI MÂNCĂRURI, BAȘCA PESTE GARNITURI,

POT STA DOAR...SALATE ȘI MURĂTURI!
De câte ori pune bureții la murat,
Moșu-i tare vesel și-i arde de cântat.
Ș-apoi la masă trece, da’ nu-i încruntat ................................185g
Bureți murați

Putina și butia se umflă fericite,
Când moarea și varza înfloresc...acrite! .............................. 200g
Varză murată

Sfecla fiartă, roșie și rotundă de neam,
Musai vrea să țopăie peste chimen și hrean! ..................180/20g
Salată de sfeclă roșie cu hrean

De te prind ardeii copți,
Nu uiți gustu’, nu mai poți. Nici ai tăi nepoți! ..................... 200g
Ardei copți

Vara - zise iarna încruntată,
Se fălește proaspătă și asortată
Doar cu o salată! Vedea-o-aș murată! ...................................200g
Salată de vară: salată verde, castraveți, roșii, ardei gras, ceapă

Varza dulce mult aduce,
Iară gându’ multe duce...
Vezi dară sa nu te-ncurce ...................................................... 200g
Salată de varză albă cu mărar

Colinda cântă brazii de cetină-nveliți,
În timp ce și noi veșnic rămânem înverziți!
Striga un castravete, pe raft, într-un borcan,
În saramură pus cu alții de același neam. De-un an ........... 200g
Castraveți murați în saramură

9,50 lei

5,00 lei

6,80 lei

9,00 lei

6,50 lei

4,50 lei

6,00 lei



DICHISELI CU ȚUCĂR CE DULCE, LA SFÂRȘIT,
ȘOPTESC: FIE-ȚI DE BINE, SĂ FII MULȚĂMIT!

Papanașii, rumeni și-mpliniți la față,
Râd de sub clop de smântână și dulceață! ................ 180/80/75g
Papanași cu smântână și dulceață (*1, *3, *7)

Cine oare s-o gândit, până-n minte i-o venit,
Clătitei așa nume de i-o potrivit?
C-apăi...
             ...bistoș vezi și-n ceață, de-i umplută cu dulceață! ...150g
             Clătite cu dulceață (*1, *3, *7)

             ...zvon răsună de răsplată, plină de-i cu ciocolată! ...200g
             Clătite cu ciocolată (*1, *3, *5, *7)

Lapte-nghețat, dulcit, cu clop ‘tunecat,
În cupă-i bucurie pentru fată ori băiat! ............................... 200g
Înghețată asortată

În valea cu Trandafiri, nu-i bine să te miri,
De ai cocă cu mere, grijește-o la musafiri .............................200g
**Plăcintă cu mere (*1, *5, *6, *8)

La Rosenau un lăncier cândva o poposit,
Iar Roza sta în poartă și iute i-o zâmbit,
Iar cu plăcinta brună, cu zahărul topchit,
L-a omenit. Apoi, ei doi, au tot zâmbit ...................................80g
**Tartă cu ciocolată și caramel: făină, lapte, ou, zahăr, cacao, lapte de 
soia, migdale (*1, *3, *5, *6, *7, *8)

14,50 lei

8,00 lei

9,50 lei

11,00 lei

11,00 lei

12,50 lei



DUMNICATU’ STROPCHIT BINE,
LUNECĂ PRECUM PĂ ȘINE!

ASPRELI ARDELENEȘTI

Palincă de caise - Bran, 40% .................................................50ml

Palincă de gutui - Bran, 40% ................................................50ml

Palincă de pere - Bran, 40% ..................................................50ml

Palincă de prune - Bran, 50% ...............................................50ml

Rachiu de prune - Bran, 37,5% .............................................50ml

DOMNELI DE LA VĂRU’ MUT

Martini, 16% ..........................................................................50ml

Cinzano, 16% .........................................................................50ml

Campari, 28,5% .....................................................................50ml

Aperol, 11% ............................................................................50ml

16,00 lei

16,00 lei

16,00 lei

11,00 lei

9,50 lei

8,00 lei

7,00 lei

10,00 lei

8,50 lei



PLOȘNEȚURI AMĂRICANE

Jack Daniel’s, 53% ..................................................................50ml

Johnnie Walker Red Label, 43% ...........................................50ml

Johnnie Walker Black Label, 40% ........................................50ml

Bushmills, 40% ......................................................................50ml

Chivas Regal, 40% ................................................................ 50ml

J&B, 40% ................................................................................50ml

PÂRJOLU TZAURULUI MUSCAL
Smirnoff, 40% ........................................................................50ml

Tazovsky, 40% ........................................................................50ml

O BEUTURĂ DE TE CHILĂ LA CAP

Jose Cuervo Silver, 30% ......................................................... 50ml

Jose Cuervo Gold, 30% .......................................................... 50ml

JINARS CU ȘMAC DE CETINĂ

Gordon’s Gin, 40% ................................................................. 50ml

15,50 lei

11,50 lei

18,50 lei

12,00 lei

11,50 lei

9,50 lei

7,00 lei

11,00 lei

12,00 lei

10,00 lei

20,00 lei



RUM DIN BĂȚ DE ȚUCĂR
Captain Morgan Spiced, 35% ...............................................50ml

Captain Morgan Black, 35% .................................................50ml

UN HIER DE CURJE, ZÂS FERNET
Unicum, 40% ......................................................................... 50ml

Jagermeister, 35% ..................................................................50ml

Fernet Branca, 40% ...............................................................50ml

Averna Amaro, 29% ...............................................................50ml

Schwartzhog, 26,7% ..............................................................50ml

Bran, Samaro, 45% ................................................................50ml

JINARS ZVONIT DE PE LA FRANȚUZI

Miorița, 18 Years, XSOR, 40% ..............................................50ml

Miorița, 12 Years, XO, 40% ...................................................50ml

Metaxa*****, 38% ..................................................................50ml

Jidvei, VSOP, 42% ................................................................. 50ml

Alexandrion, 7*, 40% ........................................................... 50ml

Courvoisier, 40% ...................................................................50ml

Brâncoveanu, 40% .................................................................50ml

11,00 lei

11,00 lei

11,00 lei

11,00 lei

11,00 lei

10,00 lei

10,00 lei

11,00 lei

14,50 lei

10,00 lei

8,50 lei

11,00 lei

7,50 lei

22,50 lei

16,50 lei



BEUTURI DE LE ZICE LICORURI

Afinată Bran, 30% .................................................................50ml

Vișinată Bran, 30% ................................................................50ml

Sheridan’s, 15,5% .................................................................. 50ml

Baileys, 17% ...........................................................................50ml

BEUTURI ÎN COADĂ DE COCOȘ

Campari Orange ............................................................50/200ml
Campari, suc de portocale

Gin Tonic ........................................................................ 50/200ml
Gin, kinley

Aperol Spritz ....................................................................... 200ml
Aperol, prosecco, apă minerală

8,00 lei

8,00 lei

14,50 lei

12,50 lei

17,00 lei

16,00 lei

18,00 lei



VINURI

Crama Budureasca

Merlot, 14% ..........................................................................750ml

Rose, 13,5% ..........................................................................750ml

Fume, 13% ............................................................................750ml

Fetească Neagră, 13,7% .......................................................750ml

Busuioacă de Bohotin, 12,5% .............................................750ml

Tămâioasă Românească, 13%.............................................750ml

Dealu Mare, Cramele Halewood

Floare de Lună
     Private Reserve, Fetească Neagră, 13% ........................ 750ml

Floarea Soarelui
     Special Reserve, Fetească Neagră, 13% ........................ 750ml

Special Reserve
     Rose, 13% ........................................................................ 750ml

Vinarte

Prince Matei, 14,5%.............................................................750ml

Prince Mircea, 13% .............................................................750ml

43,00 lei

43,00 lei

43,00 lei

43,00 lei

51,00 lei

51,00 lei

66,00 lei

46,00 lei

40,00 lei

160,00 lei

90,00 lei



Casa de Vinuri Aurelia Vișinescu
Nomad
     Fetească Neagră, 13,5% ..................................................750ml

     Syrah Rose, 13% .............................................................750ml

Crama Ceptura

Purcari
     Rară Neagră de Purcari, 13% ........................................ 750ml

     Rose de Purcari, 13% .................................................... 750ml

     Sauvignon de Purcari, 13% ............................................750ml

     Cabernet Sauvignon de Purcari, 13% ...........................750ml

Cramele Recaș
Castel Huniade
     Fetească Regală, 12,5% ...................................................750ml

     Sauvignon Blanc, 12,5% .................................................750ml

     Rose, 12,5% .....................................................................750ml

Podgoria Jidvei

Dry Muscat, 12% ................................................................ 750ml

Fetească Regală, 11,5% ...................................................... 750ml

45,00 lei

45,00 lei

65,00 lei

65,00 lei

65,00 lei

65,00 lei

38,00 lei

38,00 lei

38,00 lei

40,00 lei

38,00 lei



Crama Amfiteatru

Zaiafet
     Fetească Neagră, 13% ...................................................... 750ml

     Tămâioasă Românească, 13% ........................................750ml

Domeniile Coroanei Segarcea
Prestige
     Cabernet Sauvignon, 13,5% ...........................................750ml

     Chardonnay, 13% ............................................................750ml

     Tămâioasă Roză, 14% .................................................... 750ml

Domeniile Sâmburești

Cabernet Sauvignon, 13% ...................................................750ml

Chardonnay, 13% ................................................................750ml

Sauvignon Blanc, 13% .........................................................750ml

Rose, 14% ............................................................................ 750ml

62,00 lei

62,00 lei

86,00 lei

76,00 lei

64,00 lei

85,00 lei

55,00 lei

47,00 lei

Iacob Roșu
     Caberent Sauvignon, Fetească Neagră, 14% ................ 750ml

Iacob Rose
     Cabernet Sauvignon, Merlot, 13% ................................ 750ml

46,00 lei

46,00 lei

Crama Davino

66,00 lei



Crama Tohani
Moșia de la Tohani Special Reserve
     Fetească Albă, 12,6% .......................................................750ml

     Rose
          Cabernet S, Fetească N, Busuioacă de B, 13% ......... 750ml

    
     Pinot Noir, 13,8% ............................................................750ml

Crama Sarica Niculițel
Caii de la Letea
     Aligote, 12% .....................................................................750ml

     Cabernet Sauvignon, 13% ..............................................750ml

Vinul Casei, de la Butoi

Riesling, 12,5%

250ml.........................................500ml.......................................1L

Merlot, 12,5%

250ml.........................................500ml.......................................1L

Rose, 12,%

250ml.........................................500ml.......................................1L

50,00 lei

50,00 lei

50,00 lei

62,00 lei

62,00 lei

8,50 lei 16,00 lei 32,00 lei

8,50 lei 16,00 lei 32,00 lei

8,50 lei 16,00 lei 32,00 lei



Vinuri LA PAHAR

Moșia de la Tohani Special Reserve
     Fetească Albă, 12,6% .......................................................200ml

     Rose
          Cabernet S, Fetească N, Busuioacă de B, 13% ..........200ml

    
     Pinot Noir, 13,8% ............................................................200ml

Vinuri Spumante

Asti Cinzano, 7% ................................................................ 750ml

Cinzano Grand Dolce, 9,5% ............................................... 750ml

Milenium, 12% ................................................................... 750ml

Grancia Prosecco Italia, 11,5% .......................................... 750ml

15,00 lei

15,00 lei

15,00 lei

95,00 lei

64,00 lei

53,00 lei

75,00 lei



BERE...PRE TĂT GUSTU’

...La glajă

Ursus Premium, 5% ............................................................ 500ml

Ursus Retro, 5% .................................................................. 500ml

Ursus Black, 6% .................................................................. 500ml

Ursus Cooler, 1,9% ............................................................. 500ml

Ciucaș, 4,5% ........................................................................ 330ml

Peroni Nastro Azzuro, 5,1% .............................................. 500ml

Pilsner Urquell, 4,4% ......................................................... 330ml

Grolsch Swing Top, 5% ....................................................... 450ml

Timișoreana, 5% ................................................................. 500ml

Grolsch Weizen, 5,6% ......................................................... 500ml

St. Stefanus, 7% .................................................................. 330ml

Efes Pilsner, 5% ................................................................... 500ml

Timișoreana nepasteurizată, 5% ....................................... 500ml

Azuga artizanală nepasteurizată, 5,5% ............................ 500ml

7,00 lei

7,50 lei

7,50 lei

7,50 lei

6,50 lei

8,00 lei

9,00 lei

10,00 lei

6,00 lei

13,00 lei

18,00 lei

9,00 lei

7,00 lei

12,00 lei



...La halbă
Ursus premium, 5% ............................................................ 400ml

Ursus retro, 5% ................................................................... 400ml

...Fără alcool
Ursus .....................................................................................500ml

Ursus Cooler ........................................................................500ml

Bavaria ................................................................................ 330ml

CIDRU
Kingswood Apple, 4,5% ......................................................330ml

POAME STOARSE ȘI APE...CU ACID ORI BA!

Coca Cola, Coca Cola Zero,
Fanta, Sprite, Schweppes ....................................................250ml

Cappy nectar ....................................................................... 250ml

Fuzetea .................................................................................250ml

Dorna apă plată, apă minerală ...........................................330ml

Dorna apă plată, apă minerală ...........................................750ml

Fresh de portocale ...............................................................250ml

Limonadă ............................................................................ 500ml

Suc natural de mere........................500ml.................................1L

6,00 lei

6,00 lei

6,50 lei

6,50 lei

7,00 lei

7,50 lei

6,00 lei

6,50 lei

6,50 lei

5,00 lei

9,50 lei

10,00 lei

15,00 lei

11,00 lei 22,00 lei



IUȚITURI DE TAUR...C-O ARSURĂ-N COADĂ

Red Bull ............................................................................... 250ml

Burn ..................................................................................... 250ml

CEAIURI DE ZORI, DE SARĂ ORI DE TOATĂ ZÂUA

Dammann Freres
Early Grey, Quatre Fruits Rouges, Soleil Vert,
Chine au Jasmin, Camomile, Menthe Poivree ..................200ml

Carcadet, infuzii de fructe
Nuit d’ete, Provence, Samba .............................................. 200ml

CAFĂ

Espresso Illy ...........................................................................30ml

Espresso decofeinizat ........................................................... 30ml

Cappuccino ......................................................................... 150ml

Café au lait .......................................................................... 175ml

Café frappé .......................................................................... 330ml

Ciocolată caldă.................................................................... 330ml

11,50 lei

11,50 lei

6,50 lei

6,00 lei

6,50 lei

6,50 lei

8,00 lei

8,00 lei

9,00 lei

7,50 lei


