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pizza party

sortimente
de pizza

pizza Nec’s..................................2000g
pizza Diavolo...............................1600g
pizza Rustica...............................2000g
pizza Sergiana.............................2000g
pizza Prosciutto..........................1700g
pizza Prosciutto Crudo..............1700g
pizza Prosciutto e Funghi.........1800g
pizza Quatro Formaggi..............1600g
pizza Quatro Stagioni................2000g
pizza Capricciosa.......................1900g
pizza Vegetariană.......................1800g
pizza Salami................................1600g
p i z z a To n n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 0 g
pizza Bella....................................2000g
pizza Quatro Carni......................2000g
pizza Inferno................................1800g
pizza Primavera................................1800g
pizza Prosciutto e Carciofi................................1800g
pizza Volare.......................................................2000g
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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. Iar muschiuletul de porc nu e un pericol pentru
siluetã! Bine fasonat, fãrã grosime si gãtit la grãtar,
muschiuletul poartã o zestre caloricã mai micã
decât puiul. Asta pentru cã digestia consumã
mai multe calorii în cazul muschiuletului
de porc decât pentru pieptul de pui.

Piept de pui Napoletan
piept de pui, ciuperci proaspete, sos de roșii,
cartofi gratinaţi cu broccoli
........................................150/100/170g – 38,00 lei
(ţelină)

Cotlet de porc
Tomahawk
cotlet de porc, cartofi gratinți
cu broccoli, rucola
.....................220/170g – 42,00 lei

Pollo alla Contadina
piept de pui, ciuperci proaspete, bacon,
smântână dulce vegetală, cartofi wedges
...................................150/100/150g – 39,00 lei
(ţelină, lapte)

Mușchiuleţ cu
portocale a la Nec’s
mușchiuleţ de porc, smântână dulce vegetală,
portocale, cartofi gratinaţi cu broccoli
........................................150/100/170g – 45,00 lei
(lapte, ţelină)

Filetto di Maiale con
crema di Gorgonzola
mușchiuleţ de porc, smântână dulce vegetală,
brânză cu mecegai, roșii, legume la grătar
...............................150/100/150g – 47,00 lei
(lapte, ţelină)

Due sul Piatto
(pentru două persoane)
Mușchi de vită, piept de pui, ardei gras,
dovlecei, vinete, ciuperci, ceapă
.....................150/150/400g – 90,00 lei

Prospeţime și arome armonizate
într-un rezultat cremos! E zona supremă a
supelor cremă. Cea de broccoli sau cea de ciuperci sunt un exemplu
onest pentru aceste aprecieri, iar minestrone nu dezamăgește niciodată.
Însă supa cremă de roșii intră în sfera experienţelor gastronomice de neuitat! Testaţi-o!

Supe

arome delicate

Supă Minestrone
sos de roșii, ceapă, mazăre, păstârnac, ardei gras, țelină,
varză albă, rădăcină de pătrunjel
........................................ 350g – 14,50 lei
(ţelină); legume - din produs congelat

Supă cremă de dovlecei
dovlecei, smântână dulce vegetală
............................................................... 350g – 16,00 lei
(ţelină, lapte)

Supă cremă de broccoli
broccoli, smântână dulce vegetală... 350g – 15,00 lei
(ţelină, lapte); broccoli - din produs congelat

Sandwich-uri
energie

Sunt solutia ideala pentru cei grabiti. Cu carne, brânzeturi si vegetale,
batoane sau chifle si sosurile care omogenizeaza placut amestecul
de arome sunt o varianta gustoasa pentru un dejun scurt.
Cu toate astea, rasfatati-va cu un prânz adevarat!...
Din când în când...

Sandwich
cu șniţel de pui
chiflă, șnițel (piept de pui, făină,
pesmet, ou, ulei), cartofi prăjiți, varză,
ketchup, sos de maioneză

........... 350g – 15,00 lei
(gluten, ouă, ţelină, muștar); cartofi - din produs congelat

Sandwich
cu ton
demi-baghetă, ton, sos de maioneză,
ceapă, roșii, salată verde

......... 280g – 17,50 lei
(pește, muștar)

Sandwich
cu piept de pui
piept de pui, roșii, sos de maioneză, salată verde

............ 280g – 17,50 lei
(muștar)

ANTIPASTE

Dacă bruschetele sunt doar gustări, omletele sunt sinonime cu un brunch
spectaculos, iar Tagliata Contadina și Carpacio pot revendica oricând
poziţia de vedetă a unui dejun. Mai ales însoţite de o cafea, ba chiar
și un pahar de vin,... problema rămâne doar siesta.
Pentru că o merită...

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

....................................... 250g – 19,00 lei
(lapte)

Bruschete,
cu roșii și pesto
pâine prăjită, roșii, usturoi, sos
pesto, ulei de măsline, pătrunjel
....................... 250g – 18,00 lei
(lapte)

Bruschete,
cu somon
si avocado
pâine prăjită, somon fume,
avocado, brânză maturată,
roșii uscate în ulei
................................ 150g – 20,00 lei

Omletă cu șuncă și cașcaval

ouă, șuncă, cașcaval.............. 300g – 18,50 lei
(ouă, lapte)

Omletă cu legume
ouă, ardei gras, ceapă, roşii
............................... 300g – 17,50 lei
(ouă)

O frenezie de vegetale, ulei de măsline, oţet balsamic, la care se adaugă
mozzarella sau parmezan, piept de pui, ton sau anchois, iar rezultatul e un
răsfăţ pentru iubitorii salatelor. Pot deschide o masă copioasă, dar la fel de bine
pot fi
un dejun sau o cină pentru cei care își pot tempera apetitul. Nu e ușor
în faţa acestor tentaţii fresh și gustoase.

Salată Grecească

salată verde, telemea, roșii, castraveţi,
măsline, ceapă roșie, focaccia
.............................. 350/70g – 29,00 lei
(lapte, gluten, proteină vegetală din soia)

Salată Nizzardo

salată verde, roșii, castraveţi, ton, ou fiert,
ceapă, măsline, porumb, dressing, focaccia
....................................... 360/70g – 30,00 lei
(lapte, pește, ouă, ţelină, gluten, muștar,
proteină vegetală din soia)

Salată Sergiana
salată verde, roșii, castraveţi, piept de pui,
ciuperci proaspete, ardei gras, dressing,
focaccia
..................................... 380/70g – 30,00 lei
(lapte, gluten, ţelină, muștar, proteină vegetală din soia)

Salată Caprese
rucola, mozzarella, roşii,
busuioc verde, sos pesto
.............................. 350g – 30,50 lei
(lapte)

Salată Nec’s
salată iceberg, rucola, roșii cherry,
brânză maturată, brânză feta,
cașcaval, porumb, măsline, focaccia,
dressing..................... 370g – 31,00 lei
(gluten, lapte pește, ouă, proteină vegetală din soia)

Dacã doriţi sã comandaţi suplimentar, unul sau mai multe ingrediente sau sosuri, aceastã listã vã vine în ajutor!

SOSURI

Ingrediente extra:

50g – 3,50 lei SOS NEC’S ..................... 70g-4,00 lei
ardei gras, ciuperci proaspete, măsline, porumb, roșii, ou ................
unt, telemea, cașcaval, mozzarella ........................................................
50g – 4,00 lei smântână 20%, castraveți murați,
de maioneză
rucola, piept de pui, ton, șuncă ................................................
70g-4,00 lei
50g – 4,00 lei sos
(muștar, lapte, ţelină)
bacon, ceafă de porc afumată ..............................................
50g – 4,00 lei SOS GRILL......................
salam Vară, salam Făgăraș, salam Unguresc, salam Țărănesc .............
50g – 4,00 lei smântână 20%, ketchup, sos de maioneză 70g-4,00 lei
șuncă crud-uscată, somon fumé, brânză cu mucegai, brânză maturată ........
50g – 6,00 lei

(lapte, ţelină)

SOS DE USTUROI..........
smântână 20%, usturoi, sos de maioneză
(muștar, lapte, ţelină)

SOS PIZZA......................

70g-3,50 lei
70g-3,50 lei
70g-4,00 lei

pulpă de roșii, oregano

SOS PIZZA PICANT.........
smântână 20%, sos de maioneză,
condiment salată
(lapte, muștar, ţelină, gluten, soia)
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DRESSING SALATĂ......

S

pulpă de roșii, oregano, ardei iute

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

Salată Caesar

salată iceberg, piept de pui, roșii,
brânză maturată, crutoane, dressing
.......................... 400g – 32,00 lei
(gluten, lapte, pește, ouă,
proteină vegetală din soia)

Salată Vegetariană
salată verde, roșii, castraveţi, ardei gras,
ţelină, morcovi, varză, porumb, ciuperci
proaspete, dressing, focaccia
................................. 400/70g – 30,00 lei
(ţelină, lapte, muștar, gluten,
proteină vegetală din soia)

Salată Primavera

rucola, piept de pui,
brânză feta, roșii cherry
.................................... 280g – 29,50 lei
(lapte)

Salată Delis

salată iceberg, rucola, piept de pui,
roșii cherry, cașcaval, seminţe
de floarea soarelui
.................................... 350g – 32,50 lei
(gluten, lapte, proteină vegetală din soia)

pizza party

sortimente
de pizza

pizza Nec’s..................................2000g
pizza Diavolo...............................1600g
pizza Rustica...............................2000g
pizza Sergiana.............................2000g
pizza Prosciutto..........................1700g
pizza Prosciutto Crudo..............1700g
pizza Prosciutto e Funghi.........1800g
pizza Quatro Formaggi..............1600g
pizza Quatro Stagioni................2000g
pizza Capricciosa.......................1900g
pizza Vegetariană.......................1800g
pizza Salami................................1600g
p i z z a To n n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0 0 g
pizza Bella....................................2000g
pizza Quatro Carni......................2000g
pizza Inferno................................1800g
pizza Primavera................................1800g
pizza Prosciutto e Carciofi................................1800g
pizza Volare.......................................................2000g
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pizza
culori și frăgezime

Wow!... sau Uau! – dacă vreţi. 16 reţete care nu sunt altceva
decât selecţia preferinţelor voastre exprimate în 8 ani.
E topul pizzelor de la Nec's!

Pizza Prosciutto e
Carciofi
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, carciofi

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

Pizza Volare
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă,
salam de vară, ciuperci, ardei gras, porumb

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

Pizza Primavera
pulpă de roșii, mozzarella, salam Făgăraș, rucola,
brânză maturată, roșii uscate în ulei

.......................................... 450g – 33,50 lei

Dacã doriţi sã comandaţi suplimentar, unul sau mai multe ingrediente sau sosuri, aceastã listã vã vine în ajutor!

SOSURI

Ingrediente extra:

50g – 3,50 lei SOS NEC’S ..................... 70g-4,00 lei
ardei gras, ciuperci proaspete, măsline, porumb, roșii, ou ................
unt, telemea, cașcaval, mozzarella ........................................................
50g – 4,00 lei smântână 20%, castraveți murați,
de maioneză
rucola, piept de pui, ton, șuncă ................................................
70g-4,00 lei
50g – 4,00 lei sos
(muștar, lapte, ţelină)
bacon, ceafă de porc afumată ..............................................
50g – 4,00 lei SOS GRILL......................
salam Vară, salam Făgăraș, salam Unguresc, salam Țărănesc .............
50g – 4,00 lei smântână 20%, ketchup, sos de maioneză 70g-4,00 lei
șuncă crud-uscată, somon fumé, brânză cu mucegai, brânză maturată ........
50g – 6,00 lei

(lapte, ţelină)

SOS DE USTUROI..........
smântână 20%, usturoi, sos de maioneză
(muștar, lapte, ţelină)

SOS PIZZA......................

70g-3,50 lei
70g-3,50 lei
70g-4,00 lei

pulpă de roșii, oregano

Personalizează-ţi pizza!

SOS PIZZA PICANT.........
pulpă de roșii, oregano, ardei iute
smântână 20%, sos de maioneză,
condiment salată
(lapte, muștar, ţelină, gluten, soia)

p

DRESSING SALATĂ......
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... preţul fiecãrei pizza include 1 sos!

Alege ingredientele pentru pizza ta!
Blat pizza medie................................................................... 450g – 9,00 lei
Adaugă, la alegere, ingredientele de mai sus și veţi obţine Pizza
personalizată după propriul gust!

Pizza Vegetariană
pulpă de roșii, mozzarella, ciuperci
proaspete, porumb, roșii proaspete,
ardei gras, măsline
................................... 450g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Prosciutto
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă
............................ 400g – 30,00 lei
(gluten, lapte)

Pizza
Prosciutto e Funghi
pulpă de roșii, mozzarella,
ciuperci proaspete, șuncă
................................ 450g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Tonno
pulpă de roșii, mozzarella, ton, ceapă roșie

.......................................... 400g – 32,50 lei
(gluten, lapte, pește)

pizza
culori și frăgezime

Wow!... sau Uau! – dacă vreţi. 18 reţete care nu sunt altceva
decât selecţia preferinţelor voastre exprimate de-a lungul
timpului. E topul pizzelor de la Nec's!

Pizza Diavolo
pulpă de roșii, mozzarella,
salam picant, ardei iute
....................... 380g – 31,00 lei
(gluten, lapte)

Pizza Sergiana
pulpă de roșii, mozzarella, salam Vară,
șuncă, ciuperci proaspete, măsline
............................... 450g – 32,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Rustica
pulpă de roșii, ceafă de porc
afumată, bacon, ceapă,
mozzarella, brânză maturată
...................... 450g – 32,50 lei
(gluten, lapte, proteină vegetală din soia)

Pizza Quatro Carni
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, ceafă
de porc afumată, cârnăciori ţărănești

........................................ 450g – 32,50 lei
(gluten, lapte)

Dacã doriţi sã comandaţi suplimentar, unul sau mai multe ingrediente sau sosuri, aceastã listã vã vine în ajutor!

SOSURI

Ingrediente extra:

50g – 3,50 lei SOS NEC’S ..................... 70g-4,00 lei
ardei gras, ciuperci proaspete, măsline, porumb, roșii, ou ................
unt, telemea, cașcaval, mozzarella ........................................................
50g – 4,00 lei smântână 20%, castraveți murați,
de maioneză
rucola, piept de pui, ton, șuncă ................................................
70g-4,00 lei
50g – 4,00 lei sos
(muștar, lapte, ţelină)
bacon, ceafă de porc afumată ..............................................
50g – 4,00 lei SOS GRILL......................
salam Vară, salam Făgăraș, salam Unguresc, salam Țărănesc .............
50g – 4,00 lei smântână 20%, ketchup, sos de maioneză 70g-4,00 lei
șuncă crud-uscată, somon fumé, brânză cu mucegai, brânză maturată ........
50g – 6,00 lei

(lapte, ţelină)

SOS DE USTUROI..........
smântână 20%, usturoi, sos de maioneză
(muștar, lapte, ţelină)

SOS PIZZA......................

70g-3,50 lei
70g-3,50 lei
70g-4,00 lei

pulpă de roșii, oregano

SOS PIZZA PICANT.........
pulpă de roșii, oregano, ardei iute

DRESSING SALATĂ......
smântână 20%, sos de maioneză,
condiment salată
(lapte, muștar, ţelină, gluten, soia)

... preţul fiecãrei pizza include 1 sos!

Pizza Quattro Stagioni
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă,
ciuperci proaspete, ardei, salam ţărănesc
.................................................... 450g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Nec’s
pulpă de roșii, mozzarella, piept de pui, roșii,
ciuperci proaspete, sos pesto

........................................ 500g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Calzone
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă,
ciuperci proaspete

........................... 450g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Quattro Formaggi
mozzarella, gorgonzola, brânză maturată, cașcaval
........................................................ 450g – 33,50 lei
(gluten, lapte)

pizza

culori și frăgezime

Pizza Bella
mozzarella, șuncă presată, bacon, brânză cu
mucegai, brânză maturată, rucola, roșii cherry

............................................. 500g – 33,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Inferno
pulpă de roșii, mozzarella, șuncă, salam
ţărănesc, ardei gras, porumb

.................................... 400g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Capricciosa
pulpă de roșii, șuncă, ciuperci proaspete,
măsline, mozzarella

....................................... 450g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Margherita
pulpă de roșii, mozzarella
................................. 350g – 26,00 lei
(gluten, lapte)

SOSURI
SOS NEC’S .....................

70g-4,00 lei

smântână 20%, castraveți murați,
sos de maioneză
(muștar, lapte, ţelină)

70g-4,00 lei

SOS GRILL......................
smântână 20%, ketchup, sos de maioneză
(lapte, ţelină)

SOS DE USTUROI..........
smântână 20%, usturoi, sos de maioneză
(muștar, lapte, ţelină)

SOS PIZZA......................

70g-4,00 lei
70g-3,50 lei
70g-3,50 lei
70g-4,00 lei

pulpă de roșii, oregano

SOS PIZZA PICANT.........
pulpă de roșii, oregano, ardei iute

DRESSING SALATĂ......
smântână 20%, sos de maioneză,
condiment salată
(lapte, muștar, ţelină, gluten, soia)

... preţul fiecãrei pizza include 1 sos!

Pizza Prosciutto Crudo
pulpă de roșii, pulpă de porc crud uscată,
roșii proaspete
..................................................... 450g – 34,00 lei
(gluten, lapte)

Pizza Salami
pulpă de roșii, mozzarella, salam Făgăraș
......................................... 450g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Pizza Pichi
pentru copii
pulpă de roșii, mozzarella,
șuncă, salam Vară,
ardei gras, măsline
.................. 370g – 26,00 lei
(gluten, lapte)

Paste
Spaghete Milaneze
spaghete, pulpă de roșii, șuncă, ciuperci
proaspete, brânză maturată
......................................... 350g – 30,50 lei
(gluten, lapte)

Spaghete Carbonara
spaghete, ceafă de porc afumată,
smântână dulce vegetală, ou, brânză maturată
............................................. 350g – 31,50 lei
(ouă, gluten, lapte)

Lasagna
paste, mozzarella,
sos alla Bolognese (carne de
vită, carne de porc tocată,
morcov, țelină, pulpă de roșii)
.... 400g – 34,00 lei
(ouă, gluten, lapte)

Tagliatelle alla Boscaiola
tagliatelle, ceafă de porc afumată, ciuperci proaspete,
mazăre, brânză maturată, pulpă de roșii, smântână dulce vegetală
..............................................................350g – 32,50 lei
(ouă, lapte, gluten)

Tagliatelle con
salmone e funghi
tagliatelle, somon fumé, ciuperci proaspete,
smântână dulce vegetală, brânză maturată
............................................ 350g – 33,50 lei
(gluten, ouă, pește, lapte)

Penne cu piept de pui
penne, piept de pui, brânză maturată, ceapă,
ardei gras, pulpă de roșii
.................................................. 350g – 31,50 lei
(gluten, lapte)

Penne Quattro Formaggi
penne, cașcaval, brânză cu mucegai, mozzarella, brânză
maturată, smântână dulce vegetală........... 350g – 33,50 lei
(gluten, lapte, ţelină)

Paste
Farfale cu Ragù
farfale, sos ragù, pulpă crud-uscată,
brânză maturată, busuioc
................................................. 350g – 32,50 lei
(ouă, gluten, lapte)

Penne cu dovlecei
penne, bacon, dovlecei, smântână dulce
vegetală, usturoi, brânză maturată
........................................... 350g – 30,50 lei
(gluten, lapte, ţelină)

Spaghete cu Avocado
spaghete, avocado, roșii proaspete, usturoi,
brânză maturată, pătrunjel, lămâie, busuioc verde
................................. 350g – 32,50 lei

Rigatoni alla tirolese
rigatoni, sos alla Bolognese (carne de vită, carne de
porc tocată, morcov, țelină, pulpă de roșii), cârnăciori
ţărănești, ceafă crud uscată, pulpă de roșii, smântână
dulce vegetală, brânză maturată
....................................................... 400g – 33,00 lei
(ouă, gluten, lapte)

Penne Caprese
penne, mozzarella, brânză maturată, roșii proaspete,
sos pesto, pulpă de roșii, busuioc
........................................................ 350g – 30,50 lei
(gluten, lapte)

Penne cu ton
penne, ton, pulpă de roșii, ceapă albă,
brânză maturată, busuioc verde, usturoi
................................. 350g – 32,00 lei

Tagliatelle Carbonara
tagliatelle, șunci crud-uscate, ceapă albă,
gălbenuș de ou, brânză maturată, roșii uscate
în ulei
........................................... 350g – 33,00 lei

Un prânz care deschide calea spre a doua
parte a zilei și lucrurile care au rămas
de făcut, sau... spre desert.

Șniţel de porc
șniţel de porc (muschi file, pesmet, făină, ou,
ulei), cartofi prăjiţi,
salată de varză, sos, chiflă
170/150/150/70/100g – 37,00 lei
(muștar, gluten, ouă, ţelină); cartofi - din produs congelat

Ceafă de porc la grătar
ceafă de porc, cartofi prăjiţi, salată de varză,
sos, chiflă...150/150/150/70/100g – 37,00 lei
(muștar); cartofi - din produs congelat

Cheeseburger
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 ........................300/100/80g – 37,00 lei
(gluten, lapte); chiflă - din produs congelat

Șniţel de pui
șniţel de pui(piept de pui, pesmet, făină,
ou), cartofi prăjiţi,
salată de varză, sos, chiflă
170/150/150/70/100g – 35,00 lei
(muștar, gluten, ouă, ţelină); cartofi - din produs congelat

Piept de pui la grătar
piept de pui, cartofi prăjiţi, salată de
varză, sos, chiflă
................160/150/150/70/100g – 36,50 lei
(ţelină, muștar); cartofi - din produs congelat

Meniu cârnăciori
ţărănești
cârnăciori ţărănești, cartofi wedges, muștar
................................150/150/70g – 35,00 lei
(gluten, lapte); cartofi - din produs congelat

Cașcaval pane
cașcaval pane, cartofi fry ‘n’ dip cu
usturoi și pătrunjel, rucola
150/150g – 35,50 lei
cașcaval pane - din produs congelat

Aripioare
nepicante
aripioare nepicante, pernuțe
gouda, sos grill
250/150/70g – 35,00 lei
(muștar, gluten, ouă, lapte)

aripioare nepicante - din produs
congelat

Aripioare picante
aripioare picante, halloween bites, sos
grill
250/150/70g – 35,00 lei
(muștar, gluten, ouă, lapte)

aripioare picante - din produs congelat

garnituri

Salata și garnitura vor susţine-n veci friptura!
– e mesajul paginilor care se deschid acum.
O declaraţie scurtă și onestă care arată cât
de important e echilibrul în farfurie...

& salate
completări cu gust

Salată asortată de vară
salată verde, roșii, castraveţi, ardei gras
........................................................ 200g – 9,00 lei

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

Salată de ardei copţi
...................................... 200g – 10,00 lei

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

Cartofi prăjiţi
................... 200g – 9,00 lei
cartofi - din produs congelat

Legume la grătar
ciuperci proaspete, vinete, dovlecei,
ardei gras
.................................. 200g - 16,00 lei

Cartofi wedges
........................... 200g – 10,00 lei
cartofi - din produs congelat

Pernuțe Gouda
...................................... 150g – 15,00 lei
(lapte)
pernute gouda - din produs congelat

Halloween bites
...................................... 150g – 15,00 lei
(lapte)
halloween bites - din produs congelat

Finalul e întotdeauna fericit atunci când rimează cu dulce.
Dacă e proaspăt scos din cuptor sau din frigider, atâta
timp cât e ceea ce îţi dorești, ne bucurăm să-nchei
masa c-un strop de fericire dulce.

desert
Tiramisu
mascarpone, pișcoturi, esență de migdale,
cacao................................... 150g – 17,00 lei
(ouă, lapte, , migdale)

Calzone cu mere
aluat, mere, scorțișoară,
zahăr........................................ 300g – 18,00 lei
(gluten)

Îngheţată asortată
înghețată, frișcă spray din grăsimi
vegetale............................ 220g – 16,00 lei
(lapte, după caz, poate conţine fructe cu coajă
lemnoasă)

Clătite
cu cremă de ciocolată..................................150g – 12,00 lei
cu dulceaţă...................................................150g – 12,00 lei
(gluten, ouă, lapte, după caz, poate conţine fructe cu coajă lemnoasă)

Biscottino
...... 115g – 17,00 lei
(lapte, ouă, gluten, soia, susan)
* din produs congelat

Cheesecake
...... 133g – 17,50 lei
(lapte, ouă, gluten, soia, susan)
* din produs congelat

Lava-Cake
...... 120g – 18,00 lei
(lapte, ouă, gluten, soia, susan)
* din produs congelat

Zebratto
...... 130g – 17,00 lei
(lapte, ouă, gluten, soia, susan)
* din produs congelat

NEC’S

BAR

...și povești lichide

Rom
Captain Morgan Spiced Gold, 35%

Hugo

................................... 50ml – 14,50 lei

................................. 250ml – 21,50 lei

Mojito
Captain Morgan
Black, 40,%
................................... 50ml – 15,00 lei

Lichior
Sheridan's, 15,5%
................................... 50ml – 15,00 lei

................................. 250ml – 21,50 lei

...fără alcool
Crow's Nest
suc de portocale, fructe de pădure, grenadine
................................. 250ml – 19,50 lei

Unfuzzy Navel

................................... 50ml – 15,00 lei

nectar de piersici, suc de lămâie, suc de
portocale, grenadine
................................. 250ml – 19,00 lei

Disaronno, 28%

Green Apple

Baileys, 17%
................................... 50ml – 15,00 lei

Sambuca Romana, 40%
................................... 50ml – 15,50 lei

Cocktail

...cu alcool

suc de mere, lime, zahăr brun
................................. 250ml – 20,00 lei

Digestive
Campari, 25%
................................... 50ml – 13,00 lei

Gin Tonic

Jagermeister, 35%

................................. 250ml – 20,50 lei

................................... 50ml – 13,50 lei

Campari Orange

Unicum, 30%

................................. 250ml – 21,00 lei

................................... 50ml – 14,00 lei

Cuba Libre
................................. 250ml – 20,50 lei

Afinată Saber, 30%
................................... 50ml – 13,00 lei

Aperol Spritz

Limoncello, 30%

................................. 250ml – 22,50 lei

................................... 50ml – 12,50 lei

My Love

Aperol, 11%

................................. 250ml – 21,50 lei

................................... 50ml – 13,00 lei

NEC’S

BAR

...și povești lichide

Aperitive

Vodcă

Cinzano,14,4%

Smirnoff, 40%

alb | roșu
..................................... 50ml – 8,50 lei

..................................... 50ml – 12,50 lei

Bran

........................................ 50ml – 11,50 lei

Pălincă, 50%
................................... 50ml – 13,50 lei
Rachiu, 37,5%
..................................... 50ml – 12,00 lei

Tazovsky, 40,%

Gin
Gordon’s, 40%

Scotch

..................................... 50ml – 13,00 lei

J&B, 40%
................................... 50ml – 14,00 lei

Coniac

Johnnie Walker Black Label, 40%

Alexandrion, 5*, 40%

................................... 50ml – 20,00 lei

..................................... 50ml – 10,00 lei

Alexandrion, 7*, 40%
..................................... 50ml – 11,00 lei

Brâncoveanu, X.O., 40%

Irish Whisky
Bushmills Original, 40%
................................... 50ml – 15,50 lei

................................... 50ml – 21,00 lei

Mioriţa, X.O., 12ani, 40%
................................... 50ml – 14,50 lei

Jidvei, VSOP, 42%
................................... 50ml – 14,00 lei

Bourbon
Jack Daniel's, 40%
................................... 50ml – 18,00 lei

Tequila
Jose Cuervo Silver, 38%
................................... 50ml – 14,50 lei

VINURI
VINARTE
Castel Bolovanu, 13,5%

Tohani
Moșia de la Tohani
Fetească Neagră, 14,5%
................................. 750ml – 58,00 lei
Fetească Albă, 13%
................................. 750ml – 58,00 lei
Rose, 12,5%
................................. 750ml – 58,00 lei

.................................. 750ml - 72,00 lei

Negru de Drăgăşani, 13%
.................................. 750ml - 58,00 lei

Castel Stârmina
Rose, 12,5%
.................................. 750ml - 48,00 lei
Tămâioasă Românească, 13%
.................................. 750ml - 48,00 lei
Sauvignon Blanc, 13%
................................. 750ml – 48,00 lei

Crama Ceptura

Siel
Sauvignon Blanc, fetească, 14,5%
................................. 750ml – 65,00 lei
Rose, 13%
................................. 750ml – 65,00 lei

Cramele Recaș

Ceptura

Castel Huniade
Fetească Regală, 12,5%
................................. 750ml – 46,00 lei
Sauvignon Blanc, 12,5%
................................. 750ml – 46,00 lei

Chardonnay, 14%
................................. 750ml – 64,00 lei
Fetească Neagră, 14%
................................. 750ml – 64,00 lei

Crama Budureasca

Davino

Fetească Neagră, 14%
................................. 750ml – 49,50 lei

Rose, 13,5%
................................. 750ml – 49,50 lei

Crama Rasova
Alb, La Plage,
Sauvignon Blanc, Chardonnay Muscat Ottonel,
Tămâioasă Românească
................................. 750ml – 67,00 lei

Rose, Pinot Noir,
Pinot 6, Fetească Neagră
....................... 750ml – 67,00 lei

Rosu,
Cabernet Sauvignon
....................... 750ml – 67,00 lei

Iacob Roșu
Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră,
14%
................................. 750ml – 72,00 lei

Iacob Rose
Cabernet Sauvignon, Merlot, 15%
................................. 750ml – 62,00 lei

Făurar
Alb, 12,5%
................................. 750ml – 47,00 lei
Rose, 13,5%
................................. 750ml – 47,00 lei

NEC’S

Vinul Casei
Vinarte
Riesling, 12,4%
................................... 250ml – 10,00 lei
................................. 500ml – 18,00 lei
...............................1000ml – 35,00 lei

Merlot, 12,5%
................................... 250ml – 10,00 lei
................................. 500ml – 18,00 lei
...............................1000ml – 35,00 lei

Rose, 12,4%
................................... 250ml – 10,00 lei
................................. 500ml – 18,00 lei
...............................1000ml – 35,00 lei

Vinuri Spumante
Asti Cinzano, 7%
.............................. 750ml – 110,00 lei

Cinzano Gran Dolce, 9,5%
................................. 750ml – 70,00 lei
Milenium, 12% .................................
750ml – 60,00 lei
Astoria Moscato Rose
Fashion Victim, 7%
................................. 750ml – 75,00 lei
................................. 150ml - 20,00 lei

BAR

...și povești lichide

Cidru
Kingswood apple

Bere

... la sticlă

Ursus Premium, 5%

................................. 330ml – 10,50 lei

... fără alcool

................................... 500ml – 9,50 lei

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

Ursus Black, 6%

Ursus Cooler ......... 330ml – 9,50 lei
Bavaria....................... 330ml – 10,00
lei
Peroni........................ 330ml – 10,00 lei

................................... 330ml – 8,50 lei

Ursus Retro, 5,3%
................................... 500ml – 10,00 lei
Peroni, 5,1%
................................... 500ml – 10,50 lei

Pilsner Urquell, 4,4%
................................... 330ml – 9,50 lei

Paulaner Weissbier, 5,6%
................................. 500ml – 17,50 lei

Grolsch, 5%
................................. 450ml – 13,50 lei

Ciucaș, 4,5%
................................... 330ml – 8,50 lei

Timișoreana, 5%
................................... 500ml – 9,00 lei

Bârlog - Paloșul lui Ștefan,
6,3%................................... 330ml – 15,00 lei

Bârlog - Țeapa lui Vlad, 6,3%
................................... 330ml – 15,00 lei

Kozel Premium, 4,6%
........................................... 330ml – 11,00 lei

Kozel Dark, 3,8%
........................................... 330ml – 11,00 lei

... draft

Ursus Premium, 5%
................................... 400ml – 9,00 lei

Peroni, 6%
................................... 400ml – 10,00 lei

Răcoritoare
Dorna,
minerală | plată
................................... 330ml – 7,50 lei
................................. 750ml – 12,50 lei

Produse Coca Cola
................................... 250ml – 8,50 lei

Cappy, nectar portocale, piersici, mere
................................... 330ml – 9,00 lei

Granini, portocale | mere | piersici |
coacăze | grapefruit roz
................................... 250ml – 9,00 lei

FuzeTea
................................... 250ml – 8,00 lei

Fresh,
portocale | grapefruit | portocale și
grapefruit............... 250ml – 14,00 lei

Limonadă,
lămâie cu portocale I lămâie cu
grapefruit și busuioc I lămâie cu
portocală și mentă
........................ 500ml – 16,00 lei

NEC’S

Bun de tot...

BAR

Suc natural 100% fără zahăr, fără chimicale

Nectar de afine
afine, suc concentrat de struguri, apă
.................................. 300ml – 13,00 lei

Nectar de caise
caise, suc concentrat de struguri, apă
................................... 300ml – 13,00 lei

Nectar de zmeură
zmeură, suc concentrat de struguri, apă
................................... 300ml – 13,00 lei

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

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

Energizante
Red Bull
................................. 250ml – 14,50 lei

Burn
................................. 250ml – 14,00 lei

Cafea
Café Frappé
lapte................................. 250ml – 14,00 lei
(lactoză)

Ţigări

...și povești lichide

Dunhill Fine Cut
Swiss blend | Master blend

Vogue
Kent core
Pall Mall
Pall Mall s-line
... preţuri maximale

