ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ALERGICE:
Conform legii, vă informăm că produsele noastre pot conţine următorii alergeni:
cereale care conţin gluten, crustacee, ouă, peşte, arahide, soia, lapte, nuci, ţelină,
muştar, susan, dioxid de sulf şi sulfiţi cu concentraţie mai mare de
10 mg/kg sau 10 mg/l, lupin, moluşte şi produse derivate ale acestor alergeni.
Pentru mai multe detalii, contactați personalul restaurantului.
*PRODUS/DIN PRODUS DECONGELAT
PREȚURILE INCLUD TVA

ULTIMA COMANDĂ LA ORA 22:00

PREPARATE
ARIPIOARE DE PUI BBQ BUFFALO*
300/60/100 g 
Aripioare de pui coapte încet servite cu sos bbq,
însoțite de sticks-uri de castravete și sos de usturoi

39 lei

INELE DE CALAMAR CROCANTE*
300/60 g 
Inele de calamar marinate și apoi prăjite, servite
cu sos de maioneză aromatizată cu condiment cajun

59 lei

CAMEMBERT IN CRUSTA DE MIGDALE
120/60/40 g 
Brânză moale cu mucegai “prăjită în crustă de migdale”,
servită cu dulceață de smochine, salată de rucola și roșii uscate marinate
în ulei de măsline, aromată cu dressing de coacăze roșii

49 lei

SALATA CAESAR CU PUI*
250/150 g 
Piept de pui suculent, gătit la grătar și servit pe salată romaine,
cu bacon afumat, crutoane aromatizate
cu pesto de busuioc și dressing Caesar

49 lei

SALATA CAESAR CU SOMON*
250/150 g 
Somon suculent, gătit la grătar și servit pe salată romaine,
crutoane aromatizate cu pesto de busuioc și dressing Caesar

54 lei

SALATA GRECEASCA
200/50/50 g 
Legume proaspete mediteraneene cu avocado și brânză
feta marinată în ulei de măsline și oregano

39 lei

SALATA DE SFECLA ROSIE
Sfeclă roșie și galbenă, grepfrut, aromatizate cu

44 lei

vinegreta și semințe de pin

300/40 g 

SANDWICH-URI
SANDWICH CLUB*
125/35/20 g 
Pieptul de pui, bacon-ul afumat, salata crocantă,
roșiile suculente, în felii de pâine toast unse cu
maioneză cremoasă, sunt ingredinetele acestui sandwich club

49 lei

TUNA MELT SANDWICH
Sandwich cu chiflă și brânză Cheddar topită
pe salată de ton gătită în casă

59 lei

150/60/100 g 

BOOKMAKER SANDWICH*
100/150/245 g 
Clasicul sandwich al “pariorului” gătit cu brânză Cheddar topită
pe vrăbioara de vită la grătar, ciuperci, ceapă caramelizată și bacon

65 lei

SNACK’S
BURGER TELEFERIC*
200/200/50 g 
65 lei
Burger de vită, castraveți murați, roșii, bacon, maioneză, ketchup, cartofi wedges și
unul din topping-uri la alegere: cheddar maturat, regina blue, emmenthaler
SELECTIE DE CARNATI AUSTRIECI*
300/200/100 g 
Frankfurter, Debreziner, Käsekrainer serviți cu hrean, muștar, varză acră
și cartofi zdrobiți cu bacon și ceapă verde

45 lei

PLATOU MIX BRÂNZETURI
600 g 
55 lei
Cheddar maturat, Camembert, Dorblu, Emmenthaler, Asiago, servite cu chutney de
mere şi portocale, cu batonete de crudităţi, nuci, căpşuni

PASTE - Penne/ Fussili/ Spaghete/ Tagliatele in Sos:
CARBONARA
200/120/40 g 
Paste spaghete servite cu sos de smântână, parmesan,
gălbenuș de ou, bacon afumat

39 lei

200/150/40 g 
39 lei
QUATTRO FORMAGGI
Paste tagliatelle servite cu sos de smântână asezonat cu patru feluri de brânză:
parmezan, brânză cu mucegai, mozzarella și mascarpone
200/250/40 g 
39 lei
BOLOGNEZE*
Paste spaghete servite cu sos bolognez din carne tocată, ceapă, morcov, țelină,
usturoi și roșii asezonat cu ierburi aromate

DESERT
CHEESECAKE
80/80 g
Cheesecake facut în casă cu marmeladă de fructe de pădure

25 lei

CLĂTITE
150 g
Clătite umplute la alegere cu: cremă de ciocolată, dulceața sau brânză dulce

20 lei

MOUSSE DE CIOCOLATĂ ALBĂ

200 g

25 lei

CIOCOLATĂ TELEFERIC

100 g 

20 lei

CIOCOLATĂ TELEFERIC

40 g 

10 lei

CIOCOLATĂ TELEFERIC

30 g 

8 lei

Poftă Bună!
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(D) SEMINTE DE SUSAN SI PRODUSE DERIVATE

(C) FRUCTE CU COAJA
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