MIC DEJUN
Omletă țărănească 200 g

Servit pana la ora 13.00

(ouă, bacon, ciuperci, telemea de oaie, ardei,
mărar, roșii, ceapă roșie)

Avocado toast 250 g

(pâine prăjită, avocado, ou poșat, roșii)

16 lei

Gustare caldă 450g

29 lei

19 lei

Calamar pane 250 g

34 lei

Măsline pane 150 g

15 lei

SUPE CREMĂ / CIORBE

(cârnați, ficăței de pui în bacon, crochete de
brânză, cartofi prăjiți, ciuperci umplute)
(calamar, mix de salată, sos tartar)
(măsline verzi, pesmet, ou)

Supă cremă ciuperci 350 ml
Supă cremă de roșii 350 ml
Ciorbă de vacuță 350 ml
Ciorba zilei 350 ml

15 lei
14 lei
16 lei
16 lei

Roșii și usturoi 180 g

16 lei

Salată Acropole 400 g

27 lei

Somon și cremă de brânză 180 g

19 lei

Salată Caesar 400 g

Ton 180 g

19 lei

(mix de salată, piept de pui, dressing
caesar (ancois, capere, parmezan, ou))

29 lei

Salată cu pui și avocado 400 g

Prosciutto crudo și mozzarella 180 g

20 lei

Pate de casă și ciuperci 180 g

16 lei

(mix de salată, piept de pui, avocado, roșii,
castraveți, brânză de capră,
dressing (muștar, lămâie))

31 lei

Salată cu somon 400 g

31 lei

Asortate - 5 bucăți 300 g

28 lei

Salată cu fructe de mare 400 g

38 lei

Asortate - 10 bucăți 600 g

39 lei

Salată italiană cu mușchi de vită 400 g

38 lei

Salată cu avocado 400 g

28 lei

Salată vegetariană 400 g

24 lei

(roșii, usturoi, busuioc, ulei de măsline,
pâine prăjită)
(somon, cremă de brânză, mărar, pâine prăjită)
(ton, capere, ulei de măsline, ceapă roșie,
pâine prăjită)

(prosciutto crudo, mozzarella, pâine prăjită)
(ficat de pasăre, vin, cognac, ciuperci,
usturoi, pâine prăjită)
(roșii, usturoi, somon, prosciutto crudo, ton,
pate de casă, pâine prăjtă)
(roșii, usturoi, busuioc, ulei de măsline,
pâine prăjtă)

(roșii, castravete, măsline kalamata, ceapă,
brânză feta, ardei gras)

(mix de salată, somon afumat, citrice,
dressing)
(mix de salată, creveți, midii, calamar,
dressing)

(rucola, roșii cherry, parmezan, mușchi de vită,
dressing de oțet balsamic)
(mix de salată, avocado, roșii cherry, castraveți,
ardei, citrice, dressing)
(mix de salată, morcov, țelină, ardei gras,
roșii, castraveți, citrice, dressing)
*Salatele conțin dressing și se servesc cu pâine prăjită

Fritto misto 350g

36 lei

Calamar umplut 250g

42 lei

File de somon la grătar / plită/
tigaie / cuptor 200g
Doradă cu legume la grătar / plită/
tigaie / cuptor 300 / 150 g

36 lei

Creveți în sos de vin 220 / 80 g

39 lei

Creveți în sos de roșii
și feta 200 / 120 g

39 lei

Midii în sos de roșii 500g

34 lei

Midii moules mariniere 500g

34 lei

Tigaie cu fructe de mare 600g

42 lei

Risotto cu fructe de mare 350 g

38 lei

Risotto funghi porcini 350 g

28 lei

Risotto primavera 350 g

25 lei

(creveți, calamar, tentacule de calamar,
lămâie, sos salsa rosa, panko)
(baby calamari, spanac, feta, mentă,
halloumi, sos tzatziki)

Spaghete carbonara flambate
în coniac și roată de parmezan 350g

34 lei

Spaghete carbonara 350g

27 lei

Penne quattro formaggi 300g

28 lei

(pancetta, parmezan Grana Padano, ou,
coniac)

(pancetta, parmezan, ou, smântână lichidă)
(gorgonzola, brie, parmezan, mozarella,
smântână lichidă)

Spaghete AOP /
AOP creveți 250/300 g

21 lei / 34 lei

(usturoi, ardei iute, pătrunjel/usturoi,
ardei iute, pătrunjel, creveți)

Spaghete cu roșii proaspete 250g

22 lei

Spaghete nero di sepia 350g

38 lei

Spaghete Amatriciana 300g

26 lei

(roșii cherry, busuioc, usturoi, parmezan)
(sos de roșii, busuioc, calamar,
roșii cherry, usturoi)

(sos de roșii, busuioc, ceapă roșie,
parmezan, pancetta)

Linguini cu fructe de mare 350g

38 lei

Taglliatele cu somon 350g

38 lei

Penne siciliene al forno 450g

31 lei

Tortellini al forno 450g

31 lei

Pasta alla siracusana 350g

29 lei

(creveți, midii, calamar, roșii cherry, usturoi)

(somon afumat, sparanghel, smântână lichidă,
ceapă verde)
(pui, bacon, ciuperci, mozzarella, parmezan,
sos de roșii, usturoi, busuioc, vin alb)
(ciuperci, bacon, parmezan, mozzarella,
busuioc, usturoi, smântână lichidă, vin alb)
(paste integrale, vinete, dovlecel,
roșii cherry, usturoi, busuioc, parmezan)

*Pastele noastre sunt gătite “al dente”, vă rugăm specificați ospătarului
dacă doriți preparatul gătit în alt mod.

(dorada întreagă, legume la grătar)

(creveți, roșii, brânză feta, pătrunjel, vin alb)
(creveți, roșii, brânză feta, pătrunjel, vin alb,
ceapă, ardei gras)
(midii, unt, usturoi, roșii, vin alb)

(midii, unt, usturoi, pătrunjel, vin alb)
(calamar, midii, creveți, ceapă verde,
usturoi, roșii cherry, sos de roșii,
pepperonccino, coriandru)

(orez, midii, calamar, creveți, usturoi, vin alb)
(orez, hribi, parmezan, usturoi, vin alb)
(orez, morcov, dovlecel, ceapă verde,
ardei gras, smântână lichidă, unt)

43 lei

“Pulled pork” 300 / 150 g

34 lei

“Escobar” 300 / 150 g

36 lei

“El Chapo” 300 / 150 g

34 lei

“Cousin Vinny” 300 / 150 g

29 lei

“Che Guevara” 200 / 150 g

36 lei

(ceafă de porc marinată, salate coleslaw,
cheddar, castraveți murați, sos barbeque,
cartofi cu ierburi)
(vită, brânză gouda, salată, ciuperci sote,
ceapă la grătar, roșie, sos barbeque,
maioneza, cartofi prăjiți)
(vită, brânză cheddar, salată, bacon,
castraveți murați, ceapă caramelizată,
roșii, cartofi prăjiți)
(șnițel de pui, baby spanac, tzatziky,
castravete, sos barbeque, roșie, ou,
cartofi prăjiți)

(halloumi, ardei gras, mix de salată, sweet chilly,
oțet balsamic, dovlecel, vânătă, busuioc,
cartofi prăjiți)

Mușchi de vită la grătar 200 g
Șnițel de vită 250 g

49 lei
31 lei

Scaloppine ai funghi 300 g

32 lei

Quesadilla de vită 400 g

32 lei

(vrabioară de vită, pesmet, ou)
(vrăbioară de vită, ciuperci)

(lipie, vită, ceapă roșie, ardei gras,
castravete, mozzarella, sos sweet chilly,
sos de smântână și usturoi, cartofi prăjiți)

Coaste de porc 600 / 150 g

43 lei

Tigaie grecească 200 / 150 g

38 lei

Cotlet de porc marinat
la tigaie 250 g

28 lei

(coaste de porc, sos barbeque,
salată coleslaw, cartofi cu rozmarin)
(mușchiuleț de porc, brânză de oaie,
ardei gras, ardei iute, ceapă, vin alb)
(cotlet de porc, rozmarin, unt, usturoi,
salvie, ceapă, cimbru)

Piure de cartofi 200 g

(simplu / cu trufe)

8 lei / 12 lei

Cartofi prăjiți 200 g
Cartofi prăjiți cu usturoi, parmezan
și pătrunjel 200 g
Cartofi la cuptor cu rozmarin 200 g
Broccoli sote cu usturoi 150 g
Broccoli gratinat 200 g
Legume la grătar 200 g
Salata verde 150 g
Ciuperci gratinate 150 g
Orez sălbatic 150 g
Murături 150 g

8 lei
10 lei
8 lei
12 lei
15 lei
10 lei
9 lei
8 lei
9 lei
8 lei

Buffalo wings 350 g

29 lei

Piept de pui la grătar 200 g
Pollo alla pizzaiola 250 g

24 lei
26 lei

Pollo alla mugnaia 200 g

26 lei

Quesadilla de pui 400 g

29 lei

(aripioare de pui marinate, ceapă verde,
susan, sos blue chesse deep, salsa rosa)
(piept de pui, sos de roșii, măsline, oregano)
(piept de pui, vin alb, lămâie)

(lipie, carne de pui, ceapă roșie, ardei gras,
castravete, mozzarella, sos sweet chilli,
sos de smântână și usturoi, cartofi prăjiți)
Șnitel de curcan în crustă de semințe 300 g 32 lei
(piept de curcan, pesmet, semințe dovleac,
semințe floarea soarelui, ou)

PLATOURI PENTRU 2 PERSOANE
Platou cald 1000 g

110 lei

Platou pește și fructe de mare 850 g

120 lei

(pastramă de berbecuț, piept de pui, cârnați, mușchi file de porc, murături, cartofi țărănești)
(file somon, creveți, calamar, midii, dovlecel, roșii cherry, ardei copt, lămâie)

Platou fructe de mare 850 g

(scoici, creveți, coniac, calamar, tentacule calamar, vin alb, usturoi)

95 lei

Margherita 350 g

25 lei

Quattro stagioni 550 g

31 lei

Capriciosa 550 g

31 lei

Carnivora 550 g

31 lei

Formaggi 515 g

31 lei

Diavola 590 g

30 lei

Crudo 550 g

36 lei

Tartufo 550 g

36 lei

Prosciutto e funghi 510 g

29 lei

(sos roșii, mozzarella, busuioc)
(sos roșii, mozzarella, salam,
prosciutto cotto, ciuperci, măsline)
(sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto,
ciuperci, anghinare, măsline)
(sos de roșii, mozzarella, bacon,
salam, cârnăciori)
(sos alb, mozzarella, parmezan,
gorgonzola, baby spanac, brânză brie)
(sos de roșii, mozzarella, salam picant)
(mozzarella, prosciutto crudo, rucola,
roșii cherry, parmezan)

(sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto,ciuperci,
ardei gras, usturoi, ceapă verde, cremă trufe )
(sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto,
ciuperci)

Prosciutto 460 g

28 lei

Grecească 610 g

29 lei

Tonno e cipolla 510 g

29 lei

Marinara 300 g

23 lei

Prosciutto și mascarpone 500 g

36 lei

Vegetariana 575 g

26 lei

(sos de roșii, mozzarella, prosciutto cotto)
(sos de roșii, mozzarella, brânză feta, roșii,
măsline, ceapă verde, oregano)
(sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă roșie,
porumb, ardei gras, lămâie, capere)
(sos de roșii, usturoi, oregano fresh)

(sos roșii, mozzarella, prosciutto crudo,
mascarpone, rucola, roșii cherry, parmezan)
(sos roșii, mozzarella, ciuperci, dovlecel,
vinete, ardei gras, roșii cherry, busuioc)

Foccacia 250g
Foccacia cu usturoi 250g
Foccacia cu parmezan 250g
Sos pizza (dulce, picant) 50g

13 lei
14 lei
15 lei
3 lei

Tort Dream 150 g

18 lei

Cheesecake 150 g

18 lei

Tiramisu 150 g

16 lei

Lava cake 150/50 g

21 lei

Înghetata 150 g
Desertul zilei 150 g

16 lei
21 lei

(mascarpone, ciocolată belgiană)
(sos fructe de pădure)
(classic / cu biscuit speculos)
(fondant de ciocolată, înghețată)

CAFEA

Espresso ristretto 15 ml
Espresso scurt 30 ml
Espresso scurt fara cofeina 30 ml
Espresso lung 60 ml
Espresso lung fara cofeina 60 ml
Espresso dublu 60 ml
Espresso americano 100 ml

8 lei
8 lei
8 lei
8 lei
8 lei
15 lei
8 lei

Espresso machiato 40 ml

10 lei

Ice cappuccino 120 ml

12 lei

Cappuccino clasic 120 ml

10 lei

Cappuccino vienez 120 ml

12 lei

Caffe latte 150 ml

12 lei

(espresso, apă fierbinte)

(espresso, cremă de lapte)

(espresso, lapte, cremă de lapte, gheață)
(espresso, lapte, cremă de lapte)
(espresso, lapte, frișcă)

(espresso, cremă de lapte)

Caffe latte fara cofeina 150 ml

13 lei

Caffe latte caramel 150 ml

13 lei

Caffe latte ciocolata 150 ml

13 lei

(espresso fără cofeină, cremă de lapte)
(espresso, crema de lapte, sirop caramel)
(espresso, cremă de lapte, sirop ciocolată)

Caffe latte vanilie 150 ml

13 lei

Irish coffee 150 ml

18 lei

(espresso, cremă de lapte, sirop vanilie)

(espresso, bushmills whiskey, zahăr brun, frișcă)

CEAI 300 ml
Red orange
English breakfast
Lemon mint
Apple cinemon
Blueberry
Green jasmine
Exotic dreams

12 lei
12 lei
12 lei
12 lei
12 lei
12 lei
12 lei

Frappe ciocolată 300 ml

16 lei

Frappe caramel 300 ml

16 lei

Frappe vanilie 300 ml

16 lei

Frappe Dream 300 ml

18 lei

(ness, lapte, sirop ciocolată, frișcă lichidă,
frișcă, topping ciocolată)
(ness, lapte, sirop caramel, frișcă lichidă,
frișcă, topping ciocolată)
(ness, lapte, sirop vanilie, frișcă lichidă,
frișcă, topping ciocolată)
(ness, lapte, sirop ciocolată, frișcă lichidă,
frișcă, topping ciocolată, snickers)

BĂUTURI RĂCORITOARE

Apă plată Bucovina 330/750ml
Apă minerală Bucovina
Pepsi black / Pepsi twist 250ml
Evervess tonic 250ml
Lipton 250ml
(lămâie/piersică)

Prigat 250ml

8 lei/ 11 lei
8 lei / 11 lei
8 lei
8 lei
8 lei
8 lei
8 lei

(căpșuni și banane / kiwi / pere / piersică / portocale)

Granini 250ml

(grapefruit roz / coacăze negre / măr)

Red Bull sugar free 250ml

9 lei
16 lei

(portocale, grapefruit)

Limonadă clasică

15 lei

Limonadă cu portocală

17 lei

Limonadă cu mentă

17 lei

Limonadă cu căpșuni

16 lei

Limonadă cu zmeură

16 lei

Limonadă cu mango

16 lei

Limonadă cu fructul pasiunii

16 lei

Limonadă cu violete

16 lei

Limonadă cu mentă și măr

17 lei

Limonadă cu mentă și ghimbir

17 lei

Limonadă cu mentă și soc

17 lei

Limonadă cu fructe de pădure

16 lei

Limonadă cu pepene galben

16 lei

(fresh de lămâie, miere, apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, fresh portocală, miere,
apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, mentă,
apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, piure de căpșuni,
apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, piure de zmeură,
apă plată/minerală)

FRESH 220 ml
Fresh portocale
Fresh grapefruit
Fresh mixt

LIMONADĂ 400 ml

15 lei
15 lei
16 lei

(fresh de lămâie, miere, piure de mango,
apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, piure de fructul
pasiunii, apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, sirop de violete,
apă plată/minerală)

LET’S START WITH AN APERITIVO 250 ml

Aperol Spritz

(Aperol, prosecco, apă minerală,portocală)

Campari Tonic

(Campari, apă tonică, lime)

23 lei
19 lei

JOHNNIE WALKER HIGHBALL 250 ml

Johnnie Walker Black Label Highball

26 lei

Johnnie Walker Red Label Highball

22 lei

(Johnnie Walker Black Label, Ginger beer)
(Johnnie Walker Red Label, 7UP)

(fresh de lămâie, miere, mentă, suc de mere,
apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, mentă,
sirop de ghimbir, apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, mentă, sirop de soc,
apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere, piure de fructe
de pădure, apă plată/minerală)
(fresh de lămâie, miere,
piure de pepene galben, apă plată/minerală)

BERE
&
RTD’S
Bere craft Dream by Csikisor
11 lei

draught 400ml
7/9 lei
Carlsberg draught 250ml/400ml
Holsten nefiltrat draught 250ml/400ml 7/9 lei
9 lei
Carlsberg - 5.2% alc 330ml
9 lei
Tuborg- 5% alc 330ml
9 lei
Tuborg n/a - 0% alc 330ml
13 lei
Guinness - 4.2% alc 330ml
12 lei
Angelo poretti 4/5/6 - 6.5% alc 330ml
12 lei
Weihenstephan - 5.4% alc 330ml
12 lei
Grimbergen - 6.5% alc 330ml
12 lei
Kronenbourg blanc - 5% alc 330ml
9 lei
Somersby - 4.5 % alc 330ml
(pear/apple/blackberry/blueberry)

Bucur Blonda 5% alc 350ml
Bucur Bruna 6.5% alc 350ml
Estrella Daura Daumm (fără gluten)
5.4% alc. 330ml

9 lei
9 lei
21 lei

Vodka mere/orange/cranberry/pepsi

18 lei

LONG DRINKS 250 ml
(smirnoff red, mere/orange/cranberry/pepsi )

Whisky mere/pepsi

(Johnnie Walker Red Label, suc de mere/pepsi)

Gin tonic

(Gordon's gin, apă tonică, lime)

Cuba libre

(Captain Morgan Spice, pepsi, lime)

Campari orange/soda

(Campari, suc de portocale/ apă minerală)

18 lei
18 lei
18 lei
18 lei

LAND OF COCKTAILS
Hugo 250ml

(prosecco, sirop de soc, lime, mentă , apă minerală)

Mojito 250ml

(Captain Morgan white, apă minerală, mentă,
sirop de zahăr)

Strawberry Daiquri 120ml

(Captain Morgan white, piure de căpșuni, lime)

Bellini 120ml

(prosecco, sirop de piersică)

Cosmopolitan 120ml

(triplu sec, granini cranberry, lime, smirnoff red)

22 lei
22 lei
22 lei
19 lei
22 lei

Passion Margarita 120ml

22 lei

Sex on the beach 300ml

22 lei

Amaretto sweet & sour 250ml

22 lei

(tequila jose cuervo, triplu sec, lime,
piure fructul pasiunii)
(Smirnoff Red, lichior de piersici, suc de piersici,
suc de portocale, sirop de grenadine)
(Amretto, fresh de lămâie)

Rosemary & cucumber tanqueray 300ml 26 lei
(Tanqueray gin, evervess tonic, castraveți,
rozmarin, limes, piper roșu )

COCKTAILS NON ALCOHOLIC

Green apple 300ml

(suc de anans, sirop de cocos, frișcă lichidă)

Safe sex 300ml

(suc de portocale, suc de piersici, sirop de grenadine)

Wild cherry 300ml

(suc de cireșe, lime, zahăr brun)
(suc de portocale, suc de ananas,
sirop de fructul pasiunii, suc de lămâie)

WHISKY

40 ml

17 lei

Johnnie Walker Black Label - 40% alc
Johnnie Walker Red Label - 40% alc
Jack Daniel's- 40% alc
Singleton 12 Yo - 40% alc
Bulleit Bourbon -45 % alc
Bushmills 40 % alc

22 lei
13 lei
18 lei
24 lei
20 lei
14 lei

Smirnoff Red - 40% alc
Finlandia - 40% alc
Ciroc -40% alc

12 lei
12 lei
26 lei

Captain Morgan Black - 40% alc
Captain Morgan Spice Gold -35% alc
Captain Morgan White- 37.5% alc
Zacapa 23 Yo -40% alc

14 lei
14 lei
14 lei
36 lei

VODKA 40 ml

ROM 40 ml
TEQUILA

40 ml

Jose Cuervo Gold/White - 38% alc

12 lei

Gordon's Pink -37.5% alc
Gordon's -37.5% alc
Tanqueray - 43.1% alc

13 lei
13 lei
15 lei

GIN 40 ml

brandy 40 ml
Brancoveanu - 40% alc
Courvoisier Vs - 40% alc
Metaxa 5*/7* -38%/40% alc

24 lei
27 lei
10 lei/15 lei

LIQUEUR & BITTER 40 ml
Bailey's - 17% alc
Jagermeister - 35% alc
Aperol - 11 % alc
Campari - 25% alc
Martini Bianco/Rosso - 15% alc
Disaronno Amaretto - 28% alc
Averna 29 % alc

13 lei
12 lei
12 lei
13 lei
12 lei
12 lei
12 lei

Kamikaze

12 lei

Pina colada 250ml

22 lei

Long island iced tea 250ml

SHOTS 30 ml

26 lei

(vodka, triplu sec, lamaie, sirop de zahar)

(Jose Cuervo, gordon, Captain Morgan White,
triplu sec, pepsi, smirnoff )

17 lei
17 lei

Dream 300ml

26 lei

(Captain Morgan white, sirop de cocos,
frișcă lichidă, suc de ananas)

17 lei

Virgin colada 300ml

Violette Tanqueray 300ml

(Tanqueray gin, evervess tonic, lime, lămâie,
sirop de violete)

17 lei

(suc de mere, lime, sirop de zahăr, scoțișoară)

Jagermeister shot
B52 (Bailey's, kahlua, triplu sec)

12 lei
12 lei

VINURI ALBE 750 ml
România

70 lei

Sarica Excellence -12.5% alc
Sauvignon blanc, demisec,
Crama Sarica Niculițel

Ana - 12.5% alc

120 lei

Maria-13 % alc

120 lei

Chardonnay / sauvignon blanc, sec,
Crama Jidvei
Pinot gris, sec, Crama Jidvei

Domeniile Sâmburești - 12.5 % alc

70 lei

Gramma Metaph Alb 11.5% alc

85 lei

Mysterium - 12.5% alc

90 lei

Virtuoz 13.9% alc

75 lei

Budureasca Premium HR 13.5% alc

85 lei

Budureasca Premium HR 14.5% alc

85 lei

Corcova 13% alc

75 lei

La Cetate 14% alc

110 lei

La Cetate 13.5% alc

110 lei

Chardonnay, sec, crama Domeniile Sâmburești
Sauvignon blanc, demisec, Crama Gramma
Traminer, sauvignon blanc, sec, Crama Jidvei
Sauvignon blanc, sec, Crama Gramofon

Sauvignon blanc, sec, Crama Budureasca
Chardonnay, sec, Crama Budureasca

Sauvignon Blanc, sec, Crama Corcova
Chardonnay, sec, Crama Oprișor
Tămâioasă Romanească, demisec,
Crama Oprișor

750 ml
România

Sarica Excellence -12.5% alc

70 lei

Mysterium - 12.5% alc

90 lei

Gramma Metaph Rose -12.9% alc

85 lei

Virtuoz 14.2% alc

75 lei

Budureasca Premium HR 13.5% alc

85 lei

Corcova 13.5% alc

75 lei

Caloian 14% alc

65 lei

Syrah, merlot, demisec, Crama Sarica Niculițel
Shiraz, cabernet sauvignon, pinot noir,
sec, Crama Jidvei
Demisec, Crama Gramma

Merlot, demisec, Crama Gramofon
Roze, sec, Crama Budureasca

Rose, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Shiraz, sec, Crama Corcova

Cuvee D'excellence 12.5%

90 lei

Nedeea 12.5%

85 lei

Caii de letea 13% alc

75 lei

Navigo 13.5% alc

65 lei

Navigo Pinot Grigio 12.5% alc

65 lei

Colocviu la Atena 13.05 % alc

80 lei

Merlot, syrah, fetească neagră, sec,
Crama Sarica Niculțel

Colocviu la Moscova 13.05 % alc

90 lei

Sec, Crama Navigo

Riesling Italian, sauvignon blanc, sec,
Crama Vinarte
Fetească albă, fetească regală, tămâioasă,
sec, Crama Vinarte
Aligote, sec, Crama Sarica Niculițel
Chardonnay, sec, Crama Navigo
Sec, Crama Navigo

Fetească albă, sec, Crama Cotnari

Grasa de Cotnari, sec, Crama Cotnari

Import

Barton & Guestier Cuvee Speciale Blanc 90 lei
Ugni Blanc, colonbard, airen, macabeo,
xarel-io, sec, Franta

Rose, Cabernet Sauvignon, sec, Crama Oprișor

Jiana rose 14% alc

Rose, sec, Crama Oprișor

Castel Bolovanu Roza
de Sâmburești 12.5% alc

Cabernet sauvignon, sec, Crama Vinarte

Soare 12.5% alc

Cabernet sauvignon, cabernet franc,
sec, Crama Vinarte

110 lei
80 lei
110 lei

Caii de letea 13.5% alc

70 lei

Navigo 13% alc

65 lei

Domeniile Sâmburești 13% alc

70 lei

Colocviu la Paris 14 % alc

90 lei

Cabernet sauvignon, sec,
Crama Domeniile Sâmburești

Busuioacă de Bohotin, sec, Crama Cotnari

Import

Barton & Guestier Cuvee Speciale Rose 90 lei
Crenache, cinsault, tempranilo, bobal,
sec, Franța

VINURI ROȘII

750 ml

România

Sarica Excellence -12.5% alc

70 lei

Gramma Metaph Rosu 13% alc

90 lei

Virtuoz 14.6% alc

90 lei

Budureasca Premium HR 14.5% alc

90 lei

Corcova 13.8% alc

80 lei

La Cetate 14% alc

115 lei

Merlot, sec, Crama Sarica Niculițel
Sec, Crama Gramma

Merlot, sec, Crama Gramofon

Fetească Neagră, sec, Crama Budureasca
Cabernet sauvignon, merlot, shyrah,
sec, Crama Corcova
Pinot Noir, sec, Crama Oprișor

Castel Bolovanu 13% alc

75 lei

Domeniile Sâmburești 13 % alc

65 lei

Domeniile Sâmburești 13.5 % alc

65 lei

Navigo 13.5% alc

65 lei

Cabernet sauvignon, cabernet franc,
sec, Crama Vinarte
Cabernet sauvignon, sec,
Crama Domeniile Sâmburești

Pinot Noir, sec, Crama Domeniile Sâmburești
Sec, Shiraz, Crama Navigo

Import

Barton & Guestier Cuvee Speciale
Rouge

90 lei

Cabernet sauvignon, cabernet franc,
merlot, sec, Franța

LA PAHAR 150 ml
Navigo

17 lei

Sarica

17 lei

Caloian 14% alc

17 lei

Gramma

19 lei

Prosecco Grande Vento - 11% alc

19 lei

alb - 13.5% alc / roze - 13% alc / rosu - 13.5% alc
alb - 12.5% alc / roze - 12.5% alc / rosu - 13% alc
Roze - Cabernet Sauvignon
Metaph Alb 11.5% alc / Metaph Rosu 13% alc /
Metaph Rose 12.9% alc

VIN SPUMANT
CHAMPAGNE
750 ml

Prosecco Grande Vento -11% alc
Moet Chandom Brut - 12% alc

95 lei
550 lei

