
te rugăm să comanzi și să plătești la bar / ultima comandă pentru mâncare se face la ora 22:00

Supa săptămânii 15lei
300g / întreabă la bar

SUPE

Salată cu ou poșat, quinoa și dovleac copt 30lei
350g / mix de salată, ou poșat, crispy prosciutto, dovleac copt, quinoa,
sos de ardei copți 

Salată cu feta și cartofi dulci copți 28lei
320g / cartofi dulci copți în coajă, merișoare, brânză feta, frunze de sezon

Salată cu skirt steak, pere, nuci și brânză Horezu 32lei
300g / skirt steak marinat, pere caramelizate, fâșii de brânză Horezu,
frunze de sezon

SALATE

Tagliatelle de casă cu pesto 32lei
250g / pesto făcut în mojar cu busuioc, muguri de pin și parmezan 

Fettuccine cu dovleac și trufe 32lei
280g / fetuccine, alfredo de dovleac copt, salsa de trufe

Linguini cacio e pepe 32lei
280g / paste cu emulsie de parmezan, pecorino și piper proaspăt măcinat

Risotto-ul săptămânii 32lei
250g / întreabă la bar

PASTE & RISOTTO



te rugăm să comanzi și să plătești la bar / ultima comandă pentru mâncare se face la ora 22:00

Preparatele noastre pot conține următorii alergeni: 
• Cereale cu gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, soia, grâu dur sau hibrizi ai 
acestora) și produse derivate;
• Crustacee și produse derivate;
• Ouă și produse derivate;
• Pește și produse derivate;
• Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
• Arahide, migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de 
Macadamia și produse derivate;
• Țelină și produse derivate;
• Muștar și produse derivate;
• Semințe de susan și produse derivate;
• Moluște și produse derivate.

FEL PRINCIPAL
Platou de cărnuri și brânzeturi 49lei
400g / selecție de cărnuri și brânzeturi maturate

Piept de rață cu texturi de gutuie și piure de păstârnac 45lei 
350g / piept de rață, gutuie coaptă cu cimbrișor și miere, piure de păstârnac

Tocană de caracatiță 38lei
350g / caracatiță proaspătă, legume de sezon, busuioc proaspăt și sos de roșii,
servită cu pâine prăjită, făcută în casă 

Rasol de vită cu risotto și hrean 40lei
400g / vită gătită îndelung, risotto alb, spumă de hrean

Pui cu mămăligă prăjită 38lei
350g / pui cu mujdei de usturoi, roșii, ardei iute și mămăligă prăjită
în untură de rață 

Antricot de vită cu varză kale și demiglace 69lei
370g / steak de vită, kale, morcovi caramelizați, piure de păstârnac,
sos demiglace 

Pește cu piure de conopidă 38lei
300g / filé de biban, piure de conopidă, fake rice cu fistic și ierburi

Desertul săptămânii 22lei
150g / întreabă la bar
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Espresso scurt / 40ml 8lei

Espresso lung / 80ml 8lei

Espresso Americano / 100ml 8lei

Cappuccino / 120ml 12lei

Caffé latte / 270ml 14lei

Oreo frappé / 270ml 16lei

Ceai Bernschutz&Co / 300ml 12lei

CAFEA & CEAI

Clasică / 400ml 12lei

Cu mentă / 400ml 14lei

Cu mango/ căpșuni / 400ml 18lei

Cu ghimbir și castravete / 400ml 16lei

LIMONADA

Clasic [portocală/ grapefruit/ mixed] / 250ml 14lei

Energizer [măr, morcov, ghimbir, portocală] / 250ml 16lei

Detox blend [țelină, morcov, măr] / 250ml 16lei

Refresh master [ananas, măr, lime] / 250ml 16lei

Protein power [banană, mango, portocală] / 250ml 16lei

Beet it [sfeclă, ananas, ghimbir] / 250ml 16lei

FRESH
DIN LEGUME & FRUCTE

Apă plată Perla Harghitei / 330ml 8lei

Apă minerală Perla Harghitei / 330ml 8lei

Fritz Cola/ Fritz Cola Zero / 330ml 12lei

Curiosity Cola / 275ml 12lei

Mellow Apple/ Orange / 330ml 12lei

Folkington’s Pink Lemonade/ Apple 12lei
/ Pineapple/ Pear/ Mango / 250ml

Fentiman’s Rose Lemonade / 275ml 12lei

True Ginger/Tonic/Energy / 250ml 12lei

Red Bull / 250ml 12lei

SOFT DRINKS

˘
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Peroni / 330ml 9lei

Corona / 335ml 14lei

Budweiser / 330ml 12lei

Zăganu Blondă/ Brună / 500ml 12lei

Zăganu IPA/ Roșie / 330ml 12lei

Bere fără alcool / 330ml 11lei

Cidru / 330ml 11lei

BERE

Monkey 47 & Tonic / 250ml 28lei

Hendrick’s & Tonic / 250ml 26lei

Whitley Neil & Tonic / 250ml 26lei

GIN & TONIC

Grey Goose / 40ml 22lei

Finlandia / 40ml 12lei

Absolut Vodka / 40ml 12lei

VODKA

Macallan Amber 12yo / 40ml 22lei

Laphroaig / 40ml 24lei

Maker’s Mark / 40ml 14lei

WHISKEY

Courvoisier VS / 40ml 22lei

COGNAC

Bacardi Black / 40ml 16lei

Bacardi 8yo / 40ml 18lei

Zacapa / 40ml 24lei

Oak Heart / 40ml 14lei

ROM

Olmeca Silver/ Gold/ Coffee / 40ml 12lei

TEQUILA
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Lynchburg Lemonade / 250ml 24lei

Hugo / 250ml 24lei

Aperol Spritz / 250ml 24lei

Mai Tai / 250ml 24lei

Mojito / 250ml 24lei

Negroni / 120ml 24lei

Sours [whiskey, amaretto, rom] / 120ml 24lei

COCKTAILS

Cuba Libre / 250ml 18lei

Whiskey Juice / 250ml 18lei

Vodka Juice / 250ml 18lei

LONG DRINKS

Jägermeister / 40ml 12lei

Amaretto / 40ml 12lei

Baileys / 40ml 12lei

LICHIOR / DIGESTIV

Whitley Neill / 40ml 22lei

Hendrick’s / 40ml 22lei

Monkey 47 / 40ml 24lei

GIN

B52/ Brain Damage
/ Godfather/ Kamikaze / 40ml 12lei

SHOTS
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Ana Sauvignon Blanc 90lei -

Liliac Sauvignon Blanc 80lei 15lei

Mysterium [Tr+Sb] 70lei 14lei

Gitana Autograf Chardonnay 70lei -

VIN ALB /sticlă
750ml

/pahar
200ml

Gitana Surori 80lei -

Mysterium 70lei 14lei

Liliac 80lei 15lei

Solo Quinta 120lei -

VIN ROSÉ /sticlă
750ml

/pahar
200ml

Autograf Cabernet Sauvignon 120lei -

Liliac Fetească Neagră 80lei 15lei

Gitana Saperavi 90lei -

Gitana Lupi 120lei -

VIN ROSU,
/sticlă
750ml

/pahar
200ml

Cardinal Prosecco 70lei 15lei

PROSECCO /sticlă
750ml

/pahar
150ml



doar sâmbătă & duminică, între 11:00 și 16:00

Ouă Benedict 25lei
300g / somon sau prosciutto, frunze de salată, english muffins de casă

Scrambled eggs 23lei
300g / crisp pancetta, frunze de salată, toast făcut în casă

Sunny side-up eggs 24lei
300g / cremă de avocado, pancetta, frunze de salată, pâine făcută în casă

Gulyás 25lei
350g / versiune diferită în fiecare săptămână

Sandwich cu pastramă de vită făcută în casă 28lei
300g / cremă de roșii uscate, muguri de pin, mentă, maioneză de ardei copți, 
pâine făcută în casă

Veggie bowl 28lei
350g / quinoa, năut, avocado, cartofi dulci, ceapă roșie murată, susan negru, 
dressing de apio, mere și lime

Waffles 24lei
300g / mascarpone, fructe și fistic sau ciocolată și nuci  în caramel sărat

Iaurt cu granola și dulceață de fructe 15lei
300g / granola și dulceața sunt făcute în casă

BRUNCH
POINT


