MENIU

PREPARATE SPECIALE

Tartar de ton roșu cu piure de mango

150g/150g/50g

55 Lei

File de ton roșu în crustă de susan negru, piure de
mazăre, mămăligă prăjită și sos lemon butter

180g/200g/50g

69 Lei

Tomahawk de mangaliţa, cartoﬁ parizieni, roșii
cherry conﬁate și sos choron

300g/200g/50g

77 Lei

100g

25 Lei

Ciolan de miel cu orez basmati și spumă de
iaurt cu mentă

250g/200g/50g

69 Lei

Cotlet de berbecuţ în crustă de verdeţuri,
chipsuri de cartoﬁ dulci și sos dĳon

200g/150g/50g

97 Lei

Ouă Benedict cu spanac soté și anghinare

350g

27 Lei

Ouă Benedict cu ciuperci soté

350g

27 Lei

Tortilla de patatas

450g

27 Lei

Sandwich cu ouă posate, avocado, feta marinată
și cremă de ardei copt

300g

27 Lei

Scrambled eggs cu patatas bravas

350g

27 Lei

150g/100g/100g

53 Lei

150g/100g/100g

55 Lei

Ciabatta cu tagliata de vită, hribi, rucola și parmesan

300g

57 Lei

Camembert în crustă panko cu piure de dovleac
și sos de gutui

300g

38 Lei

Delicatese Italienești

450g

64 Lei

Bruschete cu cremă de brânză, mărar și somon fumé

300g

25 Lei

Bruschete cu cremă de avocado, camembert
și ciuperci marinate

300g

27 Lei

Bruschete clasice cu roșii, usturoi, busuioc
și ulei de măsline

200g

20 Lei

Bruschete cu cremă de avocado, camembert
și prosciutto crudo

300g

29 Lei

(ton roșu, mango, roșii salată mixtă, vasabi, pâine prăjită, sare, piper)

(ton roșu, grapefruit, făină mălai, lămâie, mazăre, seminţe, sare, piper)

(tomahawk de mangaliţa, cartoﬁ, ouă, salată mixtă, roșii cherry, usturoi, pătrunjel verde, sare, piper)

Tomahawk de vită maturată

(tomahawk de vită, roșii cherry, sfeclă roșie, salată mixtă, usturoi, sare, piper)

(ciolan de miel, iaurt, orez, salată mixtă, roșii cherry, mentă, șofran, sare, piper)

(cotlet de berbecuţ, cartoﬁ dulci, salată mixtă, roșii cherry, muștar, sare, piper)

MIC DEJUN

(ouă, ciabatta, sos olandez, bacon, spanac, salată mixtă, anghinare, usturoi, sare, piper)
(ouă, ciabatta, ciuperci, sos olandez, bacon, salată mixtă, usturoi, sare, piper)
(ouă, cartoﬁ, ciabatta, salată mixtă, parmesan, sare, piper)

(ouă, ciabatta, avocado, brânză, ulei de măsline, ardei copţi, salată mixtă, sare, piper)
(ouă, cartoﬁ, smântână dulce, parmesan, ketchup, maioneză, sare, piper)

Tartar de somon

GUSTĂRI

(somon, ciabatta, castraveţi, lămâie, roșii cherry, capere, salată mixtă, ulei de măsline, sare, piper)

Tartar de vită

(mușchi de vită, ciabatta, ouă, ceapă, parmesan, castraveţi muraţi, capere, rucola, muștar, sare, piper)

(mușchi de vită, ciabatta, hribi, roșii cherry, parmesan, rucola, sfeclă roșie, salată mixtă, usturoi, sare, piper)

(brânză camembert, dovleac, ouă, roșii cherry, pesmet, gutui, unt, lămâie, salată mixtă, făină, sare, piper)

(șuncă serano, salam picant, brânză camembert, mozzarella, parmesan, brânză cu mucegai, roșii cherry, salată mixtă)
(somon, ciabatta, cremă de brânză, salată mixtă, lămâie, microplante)

(hribi, avocado, ciabatta, salată mixtă, ceapă, usturoi, ulei de măsline, vin, sare, piper)

(roșii, ciabatta, ulei de măsline, usturoi, busuioc, sare, piper)

(avocado, ciabatta, brânză camembert, șuncă serano, salată mixtă, sare, piper)
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SALATE

Salată cu brânză de capră și fructe

230g

37 Lei

Salată de burrata, avocado, grapefruit și fenicul prăjit

320g

41 Lei

Salată cu nuggets de pui în panko

350g

28 Lei

Salată de vită cu mango și chilli

400g

48 Lei

Salată cu halloumi la grill și legume coapte

400g

41 Lei

150g/200g

49 Lei

400g

47 Lei

80g/320g

18 Lei

Bab gulyas

150g/250g

19 Lei

Ciorbă de burtă

100g/300g

20 Lei

Supă cremă de cartoﬁ cu scoici afumate

400g

29 Lei

Supă cremă de ţelină cu spumă de gorgonzola

400g

24 Lei

Supă de fructe de mare cu lapte de cocos și ghimbir

400g

30 Lei

Supă cremă de mazăre cu chips de bacon

400g

21 Lei

Creveţi în sos de vin cu ciabatta prăjită

250g/100g/100g

57 Lei

Biban de mare cu sos de citrice și cuș cuș

200g/200g/50g

55 Lei

Caracatiţă cu roșii uscate, capere și
piure de cartoﬁ infuzat

200g/200g/100g

57 Lei

Scoici în sos pomodoro

400g/100g

48 Lei

File de somon în crustă de caju și pappardelle cu pesto

200g/200g

58 Lei

180g/200g/50g

57 Lei

400g

49 Lei

Gnocchi cu gorgonzola și nucă

400g

33 Lei

Spaghetti carbonara

400g

32 Lei

Penne quattro formaggi

400g

33 Lei

Spaghetti aglio olio e peperoncino

400g

29 Lei

Pappardelle funghi porcini

400g

35 Lei

Spaghetti all'amatriciana

400g

32 Lei

(brânză de capră, salată mixtă, ciabatta, roșii cherry, rodii, lămâie, ulei de măsline, seminţe, muștar, mentă, sare, piper)

(brânză burrata, fenicul, salată mixtă, ciabatta, roșii cherry, avocado, grapefruit, portocală, ulei de măsline, lămâie, sare, piper)
(piept de pui, ciabatta, salată mixtă, ouă, roșii cherry, castraveţi, ulei, făină, pesmet, seminţe, sare, piper)
(mușchi de vită, ciabatta, salată mixtă, mango, lămâie, rodii, seminţe, ulei de măsline, sare, piper)

(brânză halloumi, morcovi, ţelină, fenicul, salată mixtă, ceapă roșie, lămâie, sfeclă roșie, ulei de măsline, sare, piper)

Salată cu somon

(somon, salată mixtă, ciabatta, roșii cherry, castraveţi, ridichi, capere, măsline, lămâie, ulei de măsline, sare, piper)

Salată cu piept de curcan și burrata

(piept de curcan, brânză burrata, salată mixtă, roșii cherry, lămâie, ulei de măsline, sare, piper)

CIORBE / SUPE CREME

Ciorbă ţărănească de vită

(carne de vită, cartoﬁ, morcovi, ţelină, ceapă, fasole verde, mazăre, varză, ardei gras, ulei, sare, piper)

(carne de vită, ciolan de porc, fasole, cârnaţi afumaţi, morcovi, ţelină, pătrunjel, ceapă, ouă, făină, ulei, sare, piper)
(burtă de vită, oase de vită, smântână, ouă, morcovi, gogoșari muraţi, ardei iute, usturoi, făină, sare, piper)

(scoici, cartoﬁ, smântână dulce, ciabatta, unt, vin, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel verde, lămâie, microplante, sare, piper)
(ţelină, smântână dulce, ciabatta, brânză cu mucegai, ceapă, unt, usturoi, seminţe, nucă, ulei de măsline, sare, piper)

(scoici, ciabatta, lămâie, calamar, creveţi, usturoi, ulei de măsline, ghimbir, lapte de cocos, ardei iute, pătrunjel verde, sare, piper)
(mazăre, bacon, smântână dulce, ciabatta, unt, seminţe, ulei de măsline, microplante, sare, piper)

PEȘTE

(creveţi, ciabatta, vin, ceapă, unt, salată mixtă, lămâie, roșii cherry, usturoi, ulei de măsline, microplante, sare, piper)
(biban, grapefruit, cuș-cuș, ulei, sfeclă roșie, lămâie, mazăre, salată mixtă, microplante, sare, piper)

(caracatiţă, cartoﬁ, lapte, unt, ulei de măsline, usturoi, roșii deshidratate, mazăre, capere, microplante, sare, piper)
(scoici, ciabatta, roșii decojite, morcovi, vin, lămâie, ceapă, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel verde, sare, piper)
(somon, seminţe, vin, lămâie, salată mixtă, parmesan, sfeclă roșie, microplante, sare, piper)

Butterﬁsh cu legume tempura și sos meuniere

(butterﬁsh, morcovi, ardei roșu, dovleci, fasole verde, unt, lămâie, vin, capere, ulei, sare, piper)

Pappardelle cu fructe de mare

PASTE

(fructe de mare, pappardelle, creveţi, vin, unt, lămâie, roșii cherry, usturoi, roșii decojite, microplante, sare, piper)
(gnocchi, brânză cu mucegai, smântână dulce, parmesan, seminţe, microplante, sare, piper)
(spaghetti, bacon, smântână dulce, ouă, parmesan, ulei de măsline, microplante, sare, piper)

(penne, smântână dulce, mozzarella, parmesan, brânză cu mucegai, brânză camembert, microplante, sare, piper)
(spaghetti, parmesan, unt, ulei de măsline, usturoi, ardei iute, microplante, sare, piper)
(pappardelle, hribi, smântână dulce, parmesan, ceapă, vin, usturoi, microplante, sare, piper)
(spaghetti, bacon, roșii decojite, parmesan, ceapă, ulei de măsline, busuioc, microplante, sare, piper)
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Burger crispy

PASĂRE

450g

37 Lei

Piept de pui genovez cu sos pesto și cuș cuș marocan

200g/200g

34 Lei

Piept de pui caprese cu penne al pomodoro

200g/200g

39 Lei

Piept de pui în crustă panko, cartoﬁ spiralaţi
și sos remoulade

200g/150g/50g

35 Lei

Pulpă de raţă conﬁt cu piure de varză roșie
și dulceaţă de ceapă

200g/200g/50g

45 Lei

Piept de raţă cu piure de cartoﬁ dulci,
sparanghel și sos de merișoare

200g/200g/50g

59 Lei

Piept de curcan în crustă de legume

150g/150g/100g

48 Lei

Piept de curcan în 4 texturi de sfeclă roșie

150g/150g/50g

48 Lei

Steak din ceafă de porc, cartoﬁ zdrobiţi
cu spanac și sos chimichurri

300g/200g/50g

53 Lei

Ciolan de porc (sous vide) cu spumă de fasole
și ceapă crocantă

500g/200g/100g

57 Lei

Mușchi de porc în crustă de rucola cu
cartoﬁ zdobiţi și sos de gălbiori

200g/200g/50g

45 Lei

Mușchi de porc în crustă de ceapă cu
cartoﬁ gratinaţi și piure de sfeclă

200g/250g/50g

47 Lei

Mușchi de porc cu praz caramelizat și reducţie de gutui 150g/100g/50g

45 Lei

Coaste de porc BBQ și cartoﬁ wedges

350g/200g/50g

47 Lei

450g

43 Lei

(piept de pui, chiﬂă, cartoﬁ, cașcaval, parmesan, sos salsa rosa, salată mixtă, ouă, cornﬂex, microplante, sare, piper)

(piept de pui, smântână dulce, cuș-cuș, roșii cherry, vin, ceapă, usturoi, salată mixtă, ulei de măsline, busuioc, microplante, sare, piper)

(piept de pui, penne, roșii decojite, mozzarella, parmesan, roșii cherry, salată mixtă, microplante, sare, piper)

(piept de pui, cartoﬁ, ulei, ouă, pesmet, salată mixtă, sfeclă roșie, mazăre, roșii cherry, făină, microplante, sare, piper)

(pulpă de raţă, varză roșie, ceapă roșie, unt, ulei de măsline, salată mixtă, mazăre, vin, zahăr brun, microplante, sare, piper)

(piept de raţă, cartoﬁ dulci, vin, unt, merișoare, roșii cherry, microplante, sare, piper)

(piept de curcan, cartoﬁ, fasole verde, dovleci, portocale, ouă, ulei, morcovi, roșii cherry, microplante, maioneză, ketchup, salată mixtă, sare, piper)

(piept de curcan, sfeclă roșie, ulei, roșii cherry, salată mixtă, mazăre, usturoi, microplante, sare, piper)

PORC

(steak de porc, cartoﬁ, spanac, roșii cherry, usturoi, salată mixtă, ulei de măsline, ceapă roșie, mazăre, sfeclă roșie, ardei iute, microplante, sare, piper)

(ciolan de porc, fasole, ceapă, ulei de măsline, roșii cherry, ardei gras, usturoi, microplante, sare, piper)

(mușchi de porc, cartoﬁ, spanac, sparanghel, ceapă, hribi, rucola, salată mixtă, roșii cherry, vin, ulei de măsline, pesmet, morcovi, microplante, sare, piper)

(mușchi de porc, cartoﬁ, unt, lapte, smântână, sfeclă roșie, salată mixtă, roșii cherry, microplante, sare, piper)
(mușchi de porc, praz, merișoare, nucă, unt, salată mixtă, roșii cherry, cogniac, microplante, sare, piper)

(coaste de porc, cartoﬁ, salată mixtă, roșii cherry, sfeclă roșie, mazăre, usturoi, ulei de măsline, microplante, sare, piper)

Burger Black Angus

VITĂ

(carne de vită black angus, catoﬁ, chiﬂă, bacon, cașcaval, parmesan, sos salsa rosa, salată mixtă, sfeclă roșie, ceapă prăjită, sare, piper)

Obrăjori conﬁaţi, risotto cu ciuperci și sos de merișoare

250g/200g/50g

65 Lei

Coaste de viţel BBQ cu patatas bravas

300g/200g/50g

63 Lei

Steak de vită maturat cu sos béarnaise
și cuș cuș aromatizat

250g/200g/50g

85 Lei

(obrăjori de vită, hribi, orez, parmesan, salată mixtă, roșii cherry, sfeclă roșie, mazăre, vin, unt, microplante, sare, piper)
(coaste de viţel, cartoﬁ, sos salsa rosa, salată mixtă, sfeclă roșie, roșii cherry, mazăre, ulei de măsline, sare, piper)

(steak de vită, cuș-cuș, smântână dulce, ouă, unt, salată mixtă, roșii cherry, usturoi, lămâie, microplante, sare, piper)

Mușchi de vită maturat, cartoﬁ fondant și sos de hribi 200g/200g/100g 93 Lei
(mușchi de vită, cartoﬁ, smântână dulce, hribi, unt, ceapă, sfeclă roșie, mazăre, usturoi, vin, pătrunjel verde, microplante, sare, piper)

Mușchi de vită cu nucă caramelizată și
fasole verde soté

200g/150g/50g

97 Lei

350g/200g

99 Lei

200g/250g/50g

99 Lei

(mușchi de vită, fasole verde, unt, roșii cherry, salată mixtă, nucă, usturoi, microplante, sare, piper)

Cotlet de viţel cu legume tempura și piure de ţelină

(cotlet de viţel, morcovi, ţelină, fasole verde, dovlecei, unt, roșii cherry, salată mixtă, sfeclă roșie, sare, piper)

Turnedo Rossini

(mușchi de vită, foie gras, cartoﬁ, hribi, lapte, unt, mazăre, sfeclă roșie, salată mixtă, roșii cherry, microplante, sare, piper)
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PIZZA
Pizza Ventricina

500g

30 Lei

Pizza Ungarese

500g

29 Lei

Pizza California

500g

25 Lei

Pizza a la grec

500g

27 Lei

Pizza Quattro Formaggi

500g

31 Lei

Pizza Margarita

300g

19 Lei

Pizza Prosciutto Funghi

500g

23 Lei

Pizza Prosciutto

400g

21 Lei

Pizza Prosciutto Crudo

450g

31 Lei

Pizza Vegetariana

500g

25 Lei

Pizza Tonno

500g

27 Lei

Pizza Focaccia

300g

17 Lei

Pizza Marua

500g

26 Lei

Pizza Calzone

500g

29 Lei

Pizza Dallas

500g

23 Lei

Pizza Diavolo

500g

27 Lei

Pizza Quattro Carni

500g

29 Lei

Pizza Americana

500g

28 Lei

Pizza Aurora

500g

28 Lei

100g

3 Lei

100g

3 Lei

(blat pizza, sos roșu, mozzarella, salam, hribi, gorgonzola, peperoncino)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, bacon, cârnaţi, brânză de burduf, jalapeño)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, șuncă, ciuperci, porumb)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, piept de pui, feta, iaurt, ardei gras, ceapă)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, cașcaval afumat, gorgonzola, parmesan)

(blat pizza, sos roșu, mozzarella, busuioc)

(blat pizza, sos roșu, mozzarella, șuncă, ciuperci)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, șuncă)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, roșii cherry, parmesan)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, ciuperci, ardei gras, porumb, roșii cherry, măsline)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, ton, ceapă roșie, capere)
(blat pizza, mix de seminţe, parmesan, usturoi)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, salam, ciuperci, brânză de burduf)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, șuncă, salam, ciuperci)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, șuncă, porumb)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, salam picant)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, șuncă, bacon, cârnaţi, salam)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, piept de pui, bacon, cașcaval afumat, cartoﬁ)
(blat pizza, sos roșu, mozzarella, piept de pui, cartoﬁ, cașcaval afumat)

SOSURI

Sos alb

(iaurt, maioneză, usturoi, sare, piper, oregano, busuioc)

Sos roșu

(roșii decojite, ulei de măsline, sare, piper, busuioc)
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DESERTURI

Cheesecake ciocolată și mentă

200g

19 Lei

Cheesecake clasic cu sos de fructe de pădure

200g

19 Lei

Mousse de Stracciatella și piure de mango

200g

16 Lei

Lava cake cu îngheţată

200g

21 Lei

Sticky toffee pudding

200g

20 Lei

Apple crumble

200g

19 Lei

Crumble Citron

200g

19 Lei

Îngheţată asortată

200g

19 Lei

(cremă de brânză, ciocolată, zahăr, smântână, biscuiţi, ouă, unt, lămâie, mentă)
(cremă de brânză, fructe de pădure, zahăr, smântână, biscuiţi, ouă, unt, lămâie)
(ciocolată, zahăr, ouă, smântână dulce, mango, fructe de pădure)
(ouă, ciocolată, unt, făină, zahăr, îngheţată, fructe de pădure)
(curmale, smochine, smântână dulce, unt, zahăr, făină, ouă, îngheţată)
(mere, biscuiţi, îngheţată, unt, zahăr, staﬁde, mentă)
(lămâie, ouă, unt, zahăr, făină, migdale, îngheţată, mentă)

DIVERSE

Smântână
Ardei iute
Mujdei de usturoi
Lămâie
Pâine

100g
bucată
100g
100g
100g

Anexa*

4 Lei
1 Leu
3 Lei
2 Lei
2 Lei

GRUPE DE ALERGENI
1) Cereale care conţin gluten (grâu, secară, ovăz, grâu spelt, grâu mare
sau hibrizi ai acestora) 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 lactoza);
8) Fructe cu coajă, adică migdale (Amydalus communis L.), alune de
pădure (Corylus avellana), nuci (Iuglas regia), anacarde (Anacardium
occidentale), nuci Pecan [Caraya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch],
nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), ﬁstic (Pistacia vera), nuci de
Macadamia și nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) și produse
derivate;
9) Ţelină și produse derivate;
10) Muștar și produse derivate;
11) Seminţe de susan și produse derivate;
12) Dioxid de sulf și sulﬁţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau
10 mg/L;
13) Lupin și produse derivate;
14) Moluște și produse derivate;

Preparatele care conţin alergeni, sunt congelate, sau ambele sunt
reprezentate prin culorile lor respective.

Vă dorim poftă bună!
Satu Mare, Piaţa Libertăţii Nr. 11

• 0730 - 713 552 • aurora@aurora-sm.ro • www.aurora-sm.ro
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MENIU
BĂUTURI

APERITIVE
Whisky

Gentleman Jack
Chivas Regal
Glenﬁddich 18 ani
Jameson
Johnnie Walker Black L.

Vodcă

Absolut
Beluga
Finlandia
Beefeater London Dry
London No. 3

Gin

Altele

Aperol
Baileys
Campari
Jägermeister
Martini Bianco / Rosso
Pălincă prune Bran
Pălincă gutui Bran
Rom Bacardi
Rom Havana Club Black
Sheridan's
Tequila Jose Cuervo Silver
Unicum

50ml
50ml
50ml
50ml
50ml

20 Lei
20 Lei
45 Lei
14 Lei
20 Lei

50ml 10 Lei
50ml 20 Lei
50ml 10 Lei
50ml 10 Lei
50ml 20 Lei
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml

10 Lei
13 Lei
13 Lei
13 Lei
10 Lei
22 Lei
35 Lei
10 Lei
15 Lei
15 Lei
13 Lei
14 Lei

BERE
Heineken
Birra Moretti
Ciuc Premium
Corona

Sticlă

330ml 12 Lei
330ml 10 Lei
330ml 8 Lei
355ml 14 Lei

Draught
Heineken
Heineken
Birra Moretti

250ml 7,5 Lei
400ml 12 Lei
400ml 10 Lei

Cidru

Strongbow

(mere, fructe de pădure)

330ml 10 Lei

Fără alcool
Heineken
Birra Moretti
Ciuc Radler (doză)
Varietăţi de gust
Ciuc Radler Lămâie
Desperados
Edelweiss Hefe Weissbier

330ml 12 Lei
330ml 10 Lei
500ml 8 Lei
330ml 9 Lei
400ml 12 Lei
500ml 20 Lei

RĂCORITOARE
Energizant Burn
Apă

250ml
330ml

Apă

750ml 10 Lei

Coca-Cola (Zero), Fanta, Sprite

250ml
250ml
330ml

(carbogazoasă / plată)
(carbogazoasă / plată)

Schweppes, Fuzetea, Cappy
Cappy Pulpy

8 Lei
6 Lei

6 Lei
7 Lei
7 Lei

FRESHURI & LIMONADE
Limonadă clasică
Limonadă clasică
Limonadă cu ghimbir
Limonadă cu fructe de pădure
Limonadă cu pepene roșu
Fresh portocale
Fresh grapefruit
Fresh mixt

400ml
1L
400ml
400ml
400ml
250ml
250ml
250ml

9 Lei
17 Lei
10 Lei
10 Lei
10 Lei
12 Lei
12 Lei
12 Lei

SMOOTHIES & MILKSHAKES
Green Life

500ml 17 Lei

Red Life

500ml 17 Lei

Berry Cheesecake Milkshake

500ml 17 Lei

Salted Caramel Milkshake

500ml 17 Lei

(fructe verzi, castraveţi, lapte, spanac, mentă)

(suc de merișoare, fructe roșii, sfeclă roșie, fructe de pădure)
(iaurt, lapte, biscuiţi, ciocolată, fructe de pădure)
(lapte, smântână dulce, caramel, biscuiţi, sare)
Alergeni

CAFEA - CEAI
Ristretto
Espresso
Espresso dublu
Espresso Macchiato
Cortado
Café Bombon
Cafea cu lapte
Cappuccino
Caffè Latte
Ice Coffee
Cafe Frappé
Cafea fără cofeină
Flat White
Ceai, diferite arome
Ciocolată caldă

20ml
25ml
50ml
100ml
100ml
70ml
150ml
200ml
280ml
300ml
300ml
25ml
150ml
400ml
150ml

6 Lei
6 Lei
10 Lei
7 Lei
7 Lei
8 Lei
8 Lei
9 Lei
11 Lei
11 Lei
14 Lei
6 Lei
12 Lei
6 Lei
9 Lei

COCKTAILS
Mojito

300ml 20 Lei

Cuba Libre

300ml 20 Lei

Campari Orange

300ml 20 Lei

Gin Tonic

300ml 20 Lei

Russian Mojito

300ml 20 Lei

Caroline Whisky

300ml 20 Lei

Margarita Tequila

150ml 20 Lei

Tequila Sunrise

150ml 20 Lei

Hugo

300ml 20 Lei

Aperol Spritz

300ml 20 Lei

(rom, lime, apă carbogazoasă, mentă)
(rom, lime, Coca-Cola, mentă)
(Campari, suc de portocale)
(gin, mentă, tonic, lime)
(vodcă, lime, apă carbogazoasă, mentă, ghimbir)
(whisky, lime. mentă, suc merișoare)
(tequila, lichior portocale, lămâie, sare, lime, mentă)
(tequila, suc portocale, grenadine, mentă)
(prosecco, sirop soc, apă carbogazoasă, mentă, lime)
(aperol, prosecco, portocală, lămâie, mentă)

COGNAC

Brâncoveanu
Courvoisier V.S.
Jidvei Vinars
Remy Martin V.S.O.P.

50ml
50ml
50ml
50ml

30 Lei
25 Lei
14 Lei
30 Lei

CHAMPAGNE
Taittinger Brut Reserve
(Franţa)

750ml 500 Lei

VIN SPUMANT

Vaporetto Brut
Vaporetto Brut
Prosecco Brilla Extra Dry Rose
Maeli Moscato Giallo (dulce)
Mărgăritar Jidvei Alb
Mărgăritar Jidvei Rosé
Prosecco Nino Franco

750ml
150ml
750ml
750ml
750ml
750ml
750ml

90 Lei
18 Lei
130 Lei
130 Lei
70 Lei
70 Lei
175 Lei

VIN ALB

Crama Nachbil
La Capela Trio Alb (demisec)
La Capela Trio Alb (demisec)
Riesling de Rhin (sec)
Chardonnay Barrique (sec)
Jidvei
Tezaur-Sauvignon Blanc (sec)
Grigorescu Dry-Muscat (demisec)
Crama Teodor
Riesling de Rhin Adeodatus (sec)

Tămăioasă Românească Adeodatus (sec)

750ml 80 Lei
150ml 16 Lei
750ml 95 Lei
750ml 125 Lei
750ml 85 Lei
750ml 55 Lei
750ml 70 Lei
750ml 70 Lei

Segarcea
Sauvignon Blanc (sec)
Chardonnay (sec)
Crama Davino
Făurar alb (cupaj, sec)

750ml 95 Lei
750ml 95 Lei
750ml

75 Lei

Crama Aurelia Vișinescu
Nomad Sauvignon Blanc (sec)
750ml

75 Lei

Crama Purcari
Vin Alb de Purcari (sec)
Nocturne Chardonnay (sec)
Pinot Grigio (sec)
Sauvignon Blanc (sec)
Crama Ceptura

750ml
750ml
750ml
750ml

250 Lei
120 Lei
120 Lei
120 Lei

Dominum Cervi Chardonnay (sec)

750ml

65 Lei

VIN ROȘU
Crama Nachbil
La Capela Trio Roșu (cupaj, sec)
Syrah Reserve (sec)

Crama Teodor
Cabernet Sauvignon Adeodatus (sec)
Fetească Neagră Adeodatus (sec)

Crama Davino

750ml 75 Lei
750ml 195 Lei
750ml
750ml

90 Lei
90 Lei

Faurar roșu (cupaj, sec)
750ml 80 Lei
150ml 16 Lei
Faurar roșu (cupaj, sec)
Crama Aurelia Vișinescu
Nomad Cabernet Sauvignon (sec)
750ml 70 Lei
750ml 210 Lei
Anima Syrah (sec)

Segarcea

Cabernet Sauvignon (sec)
Merlot (sec)

750ml
750ml

95 Lei
95 Lei

Crama Purcari
Vin Negru de Purcari (sec)
Nocturne Rară Neagră (sec)
Cabernet Sauvignon (sec)
Crama Ceptura

750ml 250 Lei
750ml 120 Lei
750ml 120 Lei

Dominum Cabernet Sauvignon (sec)

750ml 65 Lei

VIN ROSÉ
Crama Nachbil

La Capela Rosé (cupaj, demisec)
750ml
150ml
La Capela Rosé (cupaj, demisec)
Jidvei
Tezaur Rosé (sec)
750ml
Crama Teodor
Merlot Rosé (demisec)
750ml
Crama Davino
Davino Faurar Rosé (sec)
750ml
Crama Aurelia Vișinescu
Nomad Syrah (sec)
750ml
Segarcea
Tămăioasa Roza (demidulce)
750ml
Crama Purcari
Nocturne Rosé (sec)
750ml
Crama Ceptura
Dominum Rosé Cabernet Sauvignon (sec)
750ml

80 Lei
16 Lei
85 Lei
75 Lei
75 Lei
75 Lei
130 Lei
120 Lei
65 Lei

