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Î

ncepusem așadar povestea
așa: “Aveam vreo 4 ani”,
pesemne că trebuie să continuăm cu “Au trecut aproape 4
ani”. Aievea e paradoxal pentru
că toți mi-au spus… aici nu
există timp sau că s-a oprit în loc,
deci unde a fugit nemernicul!?
Din dor, dintr-o acerbă căutare
de bun gust și acel autentic românesc nostalgic am născut camera
din față, sau cămăruța, cum
am ajuns împreună cu apropiații
să alintăm povestea creată în
acești ani, pe care nu-i vom lăsa
niciodată în izbeliștea uitării. Ani
în care s-a scris despre Mamaie,
despre aromele de cafea de aici.
Se scrie și acum, iar ceaiurile
noastre cu arome și gusturi
mistice au ajuns în toate colțurile
țării și nu numai.

A

u fost zile de pomină în
care am primit vizite
de la actori, cântăreți,
scriitori sau turiști de pe alte
meleaguri, toți curioși sau, poate,
dornici de o escapadă în trecut.
N-am crezut că îmi va fi vreodată dat să văd atâția oameni
frumoși și atâtea minunății
întâmplate aici. Am avut ochii
înlăcrimați de bucurie când un

domn distins cu pălărie demnă,
sorbind ultima gură de Jamaica
Blue Mountain preparată cu
suflet și ibric, mi-a spus c-a
așteptat 47 de ani să bea o cafea
bună și mi-a mulțumit că i-am
îndeplinit dorința.
Mi s-a umplut sufletul de bucurie
văzându-mi nepoții scumpi
servind la Cămăruță într-o
duminică de pomină, când, pe
versuri și sunete romanești, au
dansat cum făceam cu ‘ăl bătrân
și eu în tinerețile mele dulci.
Apoi a fost acea primăvăratică
zi când un frumos tânăr hotărât
și-a invitat jumătatea cu ochi de
căprioară să împartă împreună
frumusețile și piedicile vieții,
uite acolo în colțul de la geam...
parcă-i văd și acum.
Bătrânețea îmi îngreunează
memoria însă mă chinui și-mi
mai aduc aminte și de acea zi de
Iulie după săptămâni toride, pe
care am domolit-o cu o poezie și
împreună cu Cămăruța plină de
nepoți și bunici, când ne-am înfruptat dornici toți, din înghețata
preparată aici, ce ne-a lasat gust
în gură pân’ a doua zi dimineață.

DUCEM POVESTEA
MAI DEPARTE
S

atisfacția pe care o avem
toți când admirăm
mulțumirea din ochii celor
care ne trec pragul e inimitabilă, iar zâmbetele pe care le-am
născut în micul loc cochet din
centrul Bucureștilor ne oferă
bucurie, putere și dorință să
continuăm ce-am început. Să fie
oare mândrie? Sau oare chiar
am avut dreptate la început
spunând că ceaiul dă atâta
putere?
Azi sunt mult mai multe lucruri
sigure decât la început... Nu
doar miile de cafele, ceaiuri sau
bombonele împărțite, nu doar
afacerile, prieteniile sau cuplurile

formate aici, ci și frumusețea
Bucureștiului de altădată a fost
restaurată pe Mendeleev, la
camera din față. Să ducem povestea mai departe și să spunem
cu curaj că viitorul va admira
prezentul început!”
Cu ochi blajini și suflet mare,
Mămăița voastră, a tuturor.
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CEAIURI DE
ORIUNDE

Roșii, albe, japoneze, africane sau indiene, afumate, proaspete, mixuri perfecte de plante
sau combinaţii avangardiste, niciunul nu lipsește de pe listă. Unele vechi de sute de ani,
altele mai recente, dar toate vorbind despre puterea miraculoasă a ceaiului. Unul te pune
pe picioare, altul îţi dă energie, unele te relaxează, în timp ce altele își fac efectul doar
în timp. Așa că, dă-ţi câteva clipe, află cum vrei să te simţi și abia apoi comandă sau
cumpără să-ţi prepari acasă.

CEAI ALB
Considerat una dintre cele mai sănătoase băuturi din lume,
ceaiul alb de cea mai bună calitate este cel cules înainte ca
frunza să ajungă la maturitate, când încă mai are pe ea puf
alb, mătăsos, iar mugurii de ceai nu s-au deschis încă.
CEAI ALB TRADIȚIONAL:

PAI MU TAN WHITE PEONY...................................................................12 LEI
Conține: ceai alb de calitate superioară cu frunze mari, rigide, verzi și mulți muguri albi.
Are gust fin de nucă. 300ml

KENYA PAU MU TAN..............................................................................10 LEI
Conține: ceai alb excepțional de pe plantația Changoi, prelucrat prin uscare la soare. 300ml

FORTUNE BALLS....................................................................................19 LEI

Conține: buchet de frunze de ceai alb și petale de gălbenele, legate manual, care înfloresc
spectaculos în ceainic. 600ml

CEAI ALB AROMAT:

PAI MU TAN FINE GUAVA.......................................................................10 LEI
Conține: ceai alb, bucăți de guave, lămâiță, bucăți de căpsuni, petale de floarea soarelui și
petale de trandafiri, aromă. 300ml

CEAI VERDE
“Mai bine trei zile fără mâncare, decât o zi fără ceai”, spune o
veche expresie chineză. Iar asta datorită faptului că această
licoare este folosită de sute de ani ca remediu natural pentru sănătate. Se spune despre ceaiul verde că este tonic,
energizant și răcoritor și înlătură oboseala și stresul. Cu cât
frunzele sunt culese mai devreme (First Flush), de obicei pe
la începutul lunii aprilie, cu atât ceaiul este mai apreciat și
mai scump.
Dacă Gunpowder este un ceai clasic ale cărui frunze sunt
prelucrate în forma de biluțe ‑ de aici și numele de Praf de
pușcă - Lung Tseng este unul dintre cele mai populare ceaiuri verzi. El a fost prezent chiar pe masa primei întâlniri
dintre președintii Nixon și Mao Tse Tung.
Nicio discuție despre ceaiurile verzi nu este completă
însă fără a menționa popularul ceai japonez, Sencha. El
cucerește prin gustul aspru, bine temperat de o notă dulce,
surprinzătoare. La polul opus regăsim finețea și delicatețea
lui Gyokuro, unul dintre cele mai fine și valoroase ceaiuri
verzi japoneze ce se remarcă printr-un gust delicat cu o
notă dulce, inconfundabilă.
CEAI VERDE TRADIȚIONAL:

KEEMUN CONGOU...................................................................................9 LEI

Conține: ceai verde chinezesc, originar din provincia Keemun. Tipicul său este frunza răsucită.
Infuzia are o notă fină, ușoară și revigorantă, cu o nuanță bine definită, clară, galbenă. 300ml

LUNG CHING FIRST GRADE...................................................................14 LEI

Conține: ceai verde chinezesc (Dragonwell), prelucrat la foc, cu caracter puternic, gust
persistent și aromat de nuci. 300ml

MAO FENG CRISS CROSS......................................................................10 LEI

Conține: ceai verde chinezesc din provincia de nord Anhui, cu frunza neregulată. Infuzia
are o culoare galben pal cu gust proaspăt și aromat. 300ml

WHITE MONKEY.....................................................................................14 LEI

Conține: ceai verde chinezesc de calitate superioară și producție limitată, cultivat în
renumita regiune a celor 7 munți, în provincia Jiangxi, unde recoltarea se face doar în
luna Aprilie (1st.Flush). Prin urmare frunzele tinere și mugurii îi conferă o notă deosebită
de prospețime. 300ml

JAPAN GYOKURO ASAHI........................................................................19 LEI

Conține: ceai japonez nobil, o aromă puternică cu notă ușoară dulce. Calitatea iscusită,
de Gyokuro, bucură pasionații de ceai. Supranumit și “Ceai de Umbră” acesta dezvoltă
foarte puțin tanin, însă conținutul mare de cofeină îi conferă o notă de revigorare deosebită.
Frunza de ceai este fină, regulată, de culoare verde închis și cu un luciu spectaculos. 300ml

JAPAN BANCHA......................................................................................9 LEI

Conține: ceai verde japonez Bancha, cu frunza rigidă, din a 3-a perioadă de recoltare, un
ceai plăcut, cu un gust ușor dulceag. 300ml

PAI MU TAN FINE CHERRY....................................................................10 LEI

CHINA SENCHA ......................................................................................9 LEI

JAPAN GENMAICHA FUJIYAMA............................................................10 LEI

PAI MU TAN ELDERFLOWER..................................................................16 LEI

CHUN MEE...............................................................................................9 LEI

Conține: ceai alb, flori de gălbenele, arome naturale de flori de soc și guave. 300ml

Conține: ceai verde chinezesc. În traducere Chun Mee înseamna sprânceană și astfel este
descrisă forma tipică a acestei specialități cu gust ușor și culoare aurie. 300ml

JAPAN SENCHA MAKOTO......................................................................10 LEI

WHITE TEA GOJI CRANBERRY POMEGRANATE....................................10 LEI

GUNPOWDER GOLDEN TEMPLE..............................................................9 LEI

Conține: ceai alb, muguri de trandafiri, cireșe sălbatice și aromă. 300ml

Conține: ceai alb, ceai verde, aromă de pere și rodie, bucăți de papaya, ananas și kiwi,
fructe goji și bucăți de merișoare. 300ml

Conține: ceai verde chinezesc Sencha. 300ml

Conține: ceai verde chinezesc tradițional, tipic acestei specialități fiind frunza foarte strâns
rulată sub forma unei bile. Gustul infuziei are o tentă ușor amăruie. 300ml

Conține: specialitate japoneză, un amestec de ceai verde Bancha și orez exapandat.
Interesant la acest mixt este aromă fină, tipică de orez. 300ml

Conține: ceai verde Sencha, un ceai delicat, cu gust foarte aromat. 300ml

FORMOSA PI LO CHUN..........................................................................16 LEI
Conține: ceai verde originar din Taiwan, cu frunza lungă și răsucită, prelucrat manual,
cu un gust proaspăt, fructat și ușor dulceag. 300ml
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KOREA OP JEJU.....................................................................................12 LEI

Conține: ceai verde cultivat pe insula vulcanică Jeju din Corea de Sud, cu gust floral,
asemănător ceaiurilor Sencha. 300ml

TANZANIA GFOP LUPONDE....................................................................10 LEI
Conține: ceai verde de pe una din cele mai vechi plantații organice, prelucrat manual
imediat după cules pentru a nu se oxida. Infuzia are gust delicat, ușor amărui. 300ml

VIETNAM OP BAN LIEN.........................................................................10 LEI

SENCHA RED GINSENG...........................................................................9 LEI

Conține: ceai verde Sencha, rădăcină de ginseng (pulbere), arome naturale și petale de șofran.
300ml

SENCHA SCARLET RUNNER..................................................................10 LEI

Conține: ceai verde Sencha, bucăți de ananas, mango și papaya, aromă, sâmburi de cacao,
fulgi de cocos, santal și bucăți de vanilie. 300ml

SENCHA TIGER TOWN.............................................................................9 LEI

Conține: ceai verde cu frunza carnoasă, cu gust fructat și ușor amărui. 300ml

Conține: ceai verde Sencha, petale de floarea soarelui, aromă, petale de trandafiri, rondele
de căpșuni și bucăți de zmeură. 300ml

DARJEELING FTGFOP1 PUTTABONG.....................................................12 LEI

SENCHA TROPIC GARDEN.......................................................................9 LEI

Acest Darjeeling verde conferă numelui său toată onoarea. O calitate excepțională.
Infuzia deschisă la culoare și aroma sa fină recomandă acest ceai pentru cele mai deosebite
degustări de ceai. 300ml

JASMIN DRAGON PHOENIX PEARL......................................................19 LEI

Conține: una din raritățile tezaurului chinezesc, originară din zona muntoasă din sudestul Chinei. De peste 100 ani se pune la mare preț calitatea acestui ceai, prelucrat
manual, de 6 ori aromat cu flori de iasomie. Pentru obținerea perlelor se folosesc doar
vlăstari de cea mai bună calitate. 300ml

Conține: ceai verde Sencha, bucăți de papaya, bucăți de mango, aromă, muguri de
trandafiri și petale de trandafiri. 300ml

SENCHA VANILLA....................................................................................9 LEI

Conține: ceai verde Sencha, aromă și bucăți de vanilie. 300ml

SENCHA WELLNESS KIWIFRUCT..........................................................12 LEI

Conține: ceai verde Sencha, coenzima Q10, bucăți de mere, pere, ananas, papaya și
mango, aromă, rondele de kiwi. 300ml

CEAI VERDE AROMAT:

CHAI TEA APRICOT.................................................................................10 LEI
Conține: ceai verde Gunpowder din China, zahăr cu aromă de scorțișoară, bucăți de
scorțișoară, fenicul, cuișoare, boabe de piper roșu, bucăți de caise, ghimbir. 300ml

CEAI NEGRU
Recunoscut în lumea întreagă pentru proprietățile sale
antioxidante, ceaiul negru a fost preparat pentru prima
oară acum 4000 de ani din frunze bine uscate. Este cu atât
mai apreciat cu cât este mai vechi. Specificul său vine din
taninul care-l face să fie atât de special, el este cel care îi dă
gustul inconfundabil, ușor astringent. De aceea, obținerea
nivelului optim de astringență este unul dintre cele mai importante criterii în diferențierea ceaiurilor negre.
Se spune ca India este țara căreia trebuie să-i mulțumim
pentru cele mai bune sortimente de ceai negru din lume.
Aici, în partea de nord-est, în apropiere de Himalaia este
produs unul dintre cele mai valoroase sortimente din lume:
Darjeeling. Cu căt plăntuțele cresc mai sus, cu atăt ceaiul
are un gust mai “luminos”. Poate de aici îi și vine numele
de “șampania” ceaiurilor. De aceea, experții spun că este
un sacrilegiu să-l amesteci cu lapte.
Un alt ceai negru excepțional, cunoscut de specialiști
drept “Bordeaux-ul” ceaiurilor, este cel de Assam, cultivat
doar pe malurile puternicului râu Brahmaputra. Ceaiurile
Assam au adesea un gust foarte puternic de malț combinat
perfect cu fine note de miere.
Cel mai popular ceai negru din China vine din regiunea
Keemun și are o aromă dulce, cu un gust aparte de orhidee.
CEAI NEGRU TRADIȚIONAL:

CHINESE DRAGON TEA............................................................................9 LEI

ASSAM FTGFOP1 2ND FLUSH MOKALBARI GOLDEN TIPPED...............16 LEI

Conține: ceai verde, Oolong, bucăți de fructul dragonului, ceai galben, ceai alb, aromă,
boabe de piper roz, flori de mușețel, bucăți de zmeură, mure și vanilie. 300ml

Conține: un ceai excepțional de pe plantația Mokalbari. Este deosebit prin frumusețea frunzei de
ceai, dar și prin caracterul său puternic pe care îl transmite prin aromă sa ușor amară. 300ml

GINKO....................................................................................................10 LEI

ASSAM CTC BOP HATIMARA.................................................................10 LEI

Conține: ceai negru procesat după metoda CTC (crushing-tearing-curling). Infuzia are
culoarea coniacului și gust puternic de malț, specific ceaiului Assam. 300ml

Conține: ceai verde, bucăți de papaya, frunze de gingko, bucăți de cireșe și aromă. 300ml

JASMIN.................................................................................................10 LEI

DARJEELING SILVERHILL TGFOP1..........................................................9 LEI

Conține: ceai verde de China cu frunza uniformă și flori de iasomie. 300ml

Pentru cunoscătorii de ceai, Darjeeling este “ Champagne” între ceaiuri. Silverhill este un
ceai tare, de culoare închisă, cu gust puternic și aromat. 300ml

LEMON SICILIA......................................................................................10 LEI
Conține: ceai verde, coajă de lămâie, bucăți de limette, lămâiță, aromă și granulat de
lămâie. 300ml

DARJEELING FTGFOP 1ST FLUSH AMBOOTIA.......................................16 LEI
Conține: ceai negru de pe plantația Ambootia, unde se practică agricultura biodinamică
din 1994. First Flush este prima recoltă din an, când se culeg doar mugurii și primele
două frunze. Infuzia are un gust fin și floral. 300ml

MINT TEA MAROCCO...............................................................................9 LEI
Conține: ceai verde Sencha de China, mentă Nana și aromă. 300ml

NEPAL SFTGFOP1 2ND FLUSH GOLDEN MALOOM.................................12 LEI

MORNING FLAVOUR................................................................................9 LEI

Conține: ceai verde Sencha, petale de floarea soarelui, petale de trandafiri, albăstrele și
aromă bergamotă. 300ml

Conține: ceai negru de pe “acoperișul lumii”, de pe mica plantație Maloom situată
la 1500m altitudine. Second Flush este a doua recoltă, în iunie, și produce o infuzie
chihlimbarie cu gust bogat și tămâios. 300ml

NINE TREASURES OF CHINA...................................................................9 LEI

CEYLON BOP DIMBULA...........................................................................9 LEI

Conține: ceai verde Sencha, ceai galben, Chun Mee, Pai Mu Tan, Gunpowder, Lung
Tseng, Linyun White, Snow, Pi Lo Chun, China Oolong, bucăți de ananas, căpșuni
petale de floarea soarelui. 300ml

Conține: ceai negru cultivat la 1500m altitudine, pe sol vulcanic, care produce o infuzie de
culoare deschisă, cu gust proaspăt și înviorător. 300ml

CEYLON OP HG.........................................................................................9 LEI

NIRVANA - SENCHA MILLENIUM TEA...................................................10 LEI

Conține: ceai verde Sencha, bucăți de ananas și mango, mere, frunze de alun, jumătăți de
cireșe amare, petale de trandafiri, muguri de nalba și de gălbenele, mentă. 300ml

SENCHA STRAWBERRY TRUFFLE..........................................................10 LEI

Conține: ceai Sencha, piper roz, praline de ciocolată, bucăți de căpșuni, albăstrele, aromă. 300ml

SENCHA CHOCO CINNAMON.................................................................10 LEI

Conține: ceai verde Sencha, cuișoare, coajă de portocală, petale de trandafiri, steluțe de
ciocolată albă, aromă și zahăr cu scorțișoară. 300ml

SENCHA CHRISTMAS..............................................................................9 LEI
Conține: ceai verde Sencha, cuișoare, cardamon, coajă de portocală, petale de trandafiri,
bucăți de migdale și vanilie. 300ml

SENCHA EARL GREY................................................................................9 LEI
Conține: ceai verde Sencha și aromă naturală de bergamotă, din culturi bio. 300ml

SENCHA JADE FLOW...............................................................................9 LEI

Conține: ceai Sencha, frunze de bambus, flori de iasomie și albăstrele, petale de trandafiri.
300ml

MATCHA
Mai plin de antioxidanți decât goji, acai, grapefruit și
spanac la un loc, Matcha este ceaiul pudră, pe care se axeaza ceremonia japoneză a ceaiului. Este cultivat și procesat
numai în Japonia, arbuștii fiind crescuți în umbră pentru
a stimula producția de clorofila și aminoacizi. Măcinarea
se face doar între pietre de granit. Este un ceai cu fabulos
de multe beneficii pentru sănătate, dar și ceaiul băut de
calugării budiști înainte de meditație.

Conține: ceai negru cultivat în climatul rece de la 1900m altitudine, care ne oferă cele mai
bune ceaiuri, tari, cu aromă intensă și ușor astringente. 300ml

CHINA KEEMUN OP.................................................................................9 LEI
Conține: unul din cele mai populare ceaiuri negre din lume, de culoare roșiatică și cu gust
dulceag și fin. Se poate infuza de trei ori, fără să-și piardă aroma. 300ml

ENGLISH BREAKFAST..............................................................................9 LEI

Conține: un amestec de Ceylon, Keemun, Assam și Kenya, inventat în Scoția, la Edinburgh,
cu aromă de miere și destulă cofeină ca să poată înlocui cafeaua de dimineață. 300ml

JAVA OP MALABAR.................................................................................9 LEI

Conține: ceai negru din vestul insulei Java, cu gust interesant și bogat, ușor fructat și
mentolat, cu conținut scăzut de cofeină. 300ml

KENYA MILIMA GOLDEN TIPPED...........................................................12 LEI
MATCHA USUTCHA................................................................................20 LEI
Conține: ceai Matcha. 100ml

MATCHA LATTE......................................................................................24 LEI
Conține: ceai Matcha, lapte. 250ml

Conține: ceai negru excepțional de pe platourile Kilimanjaro. Conține vlăstari aurii.
Infuzie aromata și revigorantă, de culoare aurie. 300ml

TANZANIA GFOP LUPONDE....................................................................10 LEI
Conține: ceai negru din zona munților Livingstone. Infuzia aurie are gust de malț și nuci
și o dulceață naturală. 300ml

4

OOLONG
Oolong, originar din provincia Fujian din China, este ceaiul cu unele dintre cele mai frumoase frunzulițe, nu de alta,
dar arată ca niște dragoni mici și negri. Producția acestui
ceai, poate cea mai complexă dintre toate, este o adevarată
artă, începând de la culesul frunzulițelor care se face doar
în zilele însorite. De aceea, ceaiurile produse în timpul verii
sunt cele mai reușite.
Fiind un puternic antioxidant, Oolong uimește prin gustul
perfect echilibrat care degajă atât prospețimea ceaiului
verde cât și aroma puternică de fructe din ceaiul negru.

CEAI GALBEN
Un ceai rar, prin excelență. De facerea lui sunt responsabili
maeștrii, aici nu e loc de vreo mașină ci de priceperea și
arta omului. Doar el decide când acest proces este terminat
în funcție de o anumită culoare și miros al frunzelor. Și cum
maeștri nu sunt mulți, se obține doar în China. În această
cultură, consumul acestui ceai este strâns legat de ideea că
prelungește viața, datorită gradului ridicat de antioxidanți
pe care îi are în compoziție.

YELLOW TEA LEMON GINGER................................................................10 LEI
CEAI OOLONG TRADIȚIONAL:

CHINA OOLONG........................................................................................8 LEI
Conține: ceai Oolong, cu gust complex, floral spre final și textura fină, untoasă. 300ml

Conține: ceai galben, lămâiță, bucăți de ghimbir, felii și coajă de lămâie, arome naturale.
300ml

YELLOW TEA PEACH..............................................................................8 LEI
Conține: ceai galben și aromă de piersică. 300ml

CHINA OOLONG TI KUAN YIN................................................................19 LEI

Conține: unul dintre cele mai apreciate ceaiuri Oolong, procesat manual în 12 etape.
Infuzia este galben pal și cu un gust aparte floral, cremos și delicat. 300ml

SMOKED RUSSIAN CARAVAN BLEND.....................................................9 LEI

FORMOSA OOLONG FANCY....................................................................16 LEI

CHINA TARRY LAPSANG SOUCHONG....................................................10 LEI

VIETNAM OOLONG FOUR SEASONS......................................................16 LEI

Conține: amestec de ceai negru de Ceylon după o rețetă tradițională rusească. Infuzia are
o culoare închisă și aromă ușoară de fum. 300ml

Conține: ceai negru prelucrat manual la foc de brad, cu aromă puternică de fum. 300ml

PU-ERH:

CHINA PU ERH MINI TUO CHA..............................................................14 LEI
Conține: specialitate chineză, ceai refermentat și presat. Maturat timp de 15 ani acest ceai
dezvoltă o aromă intensă și o culoare tipică, maro-roșiatic. 300ml

PU-ERH BOURBON VANILLA.................................................................10 LEI
Conține: ceai negru maturat, bucăți de vanilie, aromă. 300ml

CEAI NEGRU AROMAT:

CHAI TEA INDIAN BLACK.........................................................................9 LEI

Conține: ceai negru Chaitea, scorțisoară, ghimbir, boabe piper negru, cardamon, cuișoare
și aromă. 300ml

EARL GREY BLUE STAR............................................................................9 LEI
Conține: ceai negru, petale de albăstrele și aromă de bergamotă. 300ml

CHRISTMAS TEA ROYAL.........................................................................12 LEI

Conține: ceai Oolong originar din Taiwan, de culoarea chihlimbarului închis, cu arome
subtile de flori sălbatice. 300ml

Conține: ceai Oolong recoltat din arbuști vechi de 25 de ani, rulat în biluțe de culoarea
jadului. Infuzia are un gust proaspăt și floral. 300ml

CEAI OOLONG AROMAT:

OOLONG ORANGE BLOSSOMS.................................................................9 LEI

Conține: un Oolong de China realizat prin metoda taiwaneză, frunza fiind foarte bine
definită și simetrică. Acest ceai conturează aroma florilor de portocal care îi conferă
echilibrul și savoarea. 300ml

MILKY OOLONG......................................................................................16 LEI
Conține: ceai Oolong produs în mod tradițional din frunze de ceai rulate, parțial oxidate.
Este un ceai picant, dulce și cremos. 300ml

ROOIBOS ȘI HONEYBUSH
Denumit în mod popular “ceai roșu”, plăntuța este de fapt
verde. Culoarea rosie apare doar atunci când aceste frunze
sunt oxidate, după încheierea procesului de fermentare la
care este supus.
Cu o aromă tipică care îl diferențiază de toate celelalte
tipuri de ceai, rooibosul are un puternic efect antioxidant și
un gust inconfundabil, dulce vanilat.

Conține: ceai negru, bucăți de ananas, scorțișoară și ghimbir, cuișoare, migdale și șofran.
300ml

BERGAMOT JASMINE..............................................................................9 LEI

Conține: ceai negru, ceai verde, flori de nalbă, flori de iasomie, aromă de bergamotă.
300ml

SPRINKLED MARZIPAN.........................................................................12 LEI
Conține: ceai negru, bucăți de migdale, arome. 300ml

ROOIBOS TRADIȚIONAL:

SUPERGRADE..........................................................................................9 LEI

Arbustul Rooibos crește numai în regiunea Cederberg din Africa de Sud. Este un ceai fără
cofeină, cu gust dulceag și aromat. Are un conținut ridicat de antioxidanți, fier, calciu și
fenoli. 300ml

HONEYBUSH NATURAL............................................................................9 LEI

PRALINE.................................................................................................12 LEI

Conține: honeybush, rudă apropiată cu rooibos, crescut sau cultivat pe o porțiune îngustă
de coastă în sud estul Africii de Sud, ale cărei flori miros a miere. Are un gust mai dulce și
mai plin decât rooibos, având aceleași proprietăți curative. 300ml

ROSE GARDEN SYMPHONY...................................................................10 LEI

ROOIBOS AROMAT:

SWEET CARAMEL....................................................................................9 LEI

Conține: rooibos, bucăți de caramel și de caise, petale de trandafiri, coajă de portocală,
bucăți de alune glasate, cuișoare, cardamon, aromă. 300ml

Conține: ceai negru, praline de ciocolată, bucăți de migdale, petale de trandafiri, rondele
de căpșuni. 300ml

Conține: ceai negru, ceai verde, boboci de trandafiri, boboci de nalba și aromă. 300ml

Conține: ceai negru, cubulețe de caramel și aromă. 300ml

VANILLA NIGHTS.....................................................................................9 LEI
Conține: ceai negru, bucăți de portocală și bucăți de vanilie Bourbon. 300ml

WILD CHERRY.........................................................................................9 LEI
Conține: ceai negru, bucăți de cireșe, petale de trandafiri și aromă. 300ml

AFRICAN MAGIC......................................................................................9 LEI

CAPETOWN..............................................................................................9 LEI
Conține: ceai rooibos, petale de floarea soarelui, petale de trandafiri și albăstrele. 300ml

CHRISTMAS CHOCOLATE LOOPS...........................................................10 LEI
Conține: rooibos, coronițe de ciocolată, coajă de portocală, bucăți de scorțișoară, cuișoare,
petale de trandafiri și aromă. 300ml
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CREAMY COCONUT..................................................................................9 LEI

Conține: ceai rooibos, bucăți de mango, aromă, bucăți de papaya, fulgi și rondele de cocos,
flori de floarea soarelui. 300ml

GOOD HOPE.............................................................................................9 LEI

Conține: ceai rooibos, aromă, bucăți de ananas, bucăți de papaya, rondele de căpșuni,
zmeură. 300ml

LATTE MACCHIATO...................................................................................9 LEI
Conține: ceai rooibos, stropi de ciocolată, aromă, boabe de cafea. 300ml

PINEAPPLES BLEND................................................................................9 LEI
Conține: ceai rooibos, bucăți de ananas, papaya și mango, fulgi de cocos, petale de trandafiri, florea soarelui, șofrănel, iasomie, albăstrele și bucăți de vanilie. 300ml

MIXURI:

ALOE VERA.............................................................................................12 LEI

Conține: lămâiță, mentă, bucăți de mere, hibiscus, frunze de mur, căpșuni, coacăze roșii
și bucăți de aloe vera. 300ml

BUDDHA BAMBOO.................................................................................10 LEI
Conține: frunze de bambus, de coacăze negre, bucăți de ananas și felii de căpșuni, flori de
gălbenele și nalbă, lămâiță și coacăze roșii. 300ml

CEAI RELAXANT DE SEARA....................................................................10 LEI

Conține: flori de hibiscus, flori de câmp, bucăți de mere dulci din Turcia, roinită, frunze
de mure și verbină. 300ml

LAZY MOMENTS.......................................................................................9 LEI

PINEAPPLE GINGER..............................................................................10 LEI

Conține: frunze de roiniță, de coacăz negru, de mentă creață, de verbină, hibiscus, bucăți
de mere, coji de măceșe, petale de albăstrele și arome. 300ml

GINGERBREAD.......................................................................................12 LEI

Conține: frunze de mur, de zmeur, de căpșun, de alun, de roiniță, anason, fenicul, flori de
gălbenele, coji de măceșe, floarea-soarelui, pătlagină, petale de trandafiri, fructe de boz,
mentă, arome. 300ml

Conține: rooibos, frunze de busuioc, petale de albăstrele, bucăți de ananas, de ghimbir, de
scorțișoară, lemn dulce, semințe de piper roz. 300ml

Conține: rooibos, scorțișoară, anason, coji de portocală, boabe de cacao, cuișoare, arome,
bucăți de vanilie și nucșoară, coriandru, cardamon, semințe de fenicul și chimen. 300ml

SERENGETI..............................................................................................9 LEI

Conține: rooibos, bucăți de ananas, aromă, coaja de portocala, bucăți de papaya, mango
și zmeură, flori de iasomie, albăstrele. 300ml

SHANGRI LA............................................................................................9 LEI

Conține: rooibos, bucăți de mere, de scorțișoară, de ghimbir, de migdale, cardamon, piper
negru și fulgi de cocos. 300ml

FOREST'S GIFTS......................................................................................8 LEI

INFUZII AYURVEDICE
Etimologic, Ayurveda vine din limba sanscrită și înseamnă
“știința vieții”. Este cel mai vechi sistem de medicină naturistă, fiind menționat în scrierile Veda de acum 3000 de
ani. Principiile Ayurveda actionează holistic, armonizând
condiția fizică a corpului cu starea emoțională și spiritul,
spre o stare generală de bine.
Infuziile ayurvedice sunt amestecuri de plante și condimente
care echilibrează funcțiile digestive, purifică sângele și contribuie la reînviorarea corpului, dar corectează și dezechilibrul energetic cauzat de viața de zi cu zi.

FREE AND EASY BREATHING...................................................................9 LEI
Conține: rădăcină de lemn dulce, bucăți de scorțișoară și ghimbir, mentă, cuișoare, fenicul, piper, pătrunjel și busuioc. 300ml

GINGER’S TREASURE............................................................................10 LEI

GINGER FRESH........................................................................................9 LEI

Conține: bucăți de ghimbir, lămâiță, bucăți de scorțișoară și lemn dulce, petale de floarea
soarelui, frunze de verbină, flori de mușețel și gălbenele, boabe de piper negru. 300ml

Conține: rădăcină de lemn dulce, lămâiță, bucăți de ghimbir, mentă, piper negru și coajă
de lămâie. 300ml

HERB BASKET..........................................................................................9 LEI

GOOD RECUPERATION...........................................................................12 LEI

Conține: frunze de roiniță, de mur, de mentă, lămâiță, flori de hibiscus, de tei, de mușețel,
coacăze roșii, bucăți de căpșuni, de zmeură și mure. 300ml

Conține: rădăcină de lemn dulce, bucăți de scorțișoară și ghimbir, cuișoare și piper negru.
300ml

SPICY SPARKLE.....................................................................................10 LEI

RELAXATION...........................................................................................12 LEI

Conține: honeybush (arbust de miere), petale de floarea soarelui, petale de trandafiri și
iasomie, bucăți de papaya și zmeură, aromă. 300ml

Conține: bucăți de ghimbir confiat, frunze de verbină, de mentă creață, fructe de aronia,
bucăți de mere și de ghimbir, fructe de goji, arome, petale de trandafiri și flori de nalbă.
300ml

Conține: fenicul, mentă, lămâiță, rădăcină de lemn dulce, bucăți de scorțișoară și ghimbir, cuișoare și pătrunjel. 300ml

SWASILAND............................................................................................9 LEI

LAPACHO..................................................................................................9 LEI

Conține: coajă de portocală și lămâie, rădăcină de lemn dulce, bucăți de scorțișoară și
piper negru. 300ml

SUPERSTAR...........................................................................................10 LEI

Conține: rooibos, bucăți de caramel, aromă, coajă de portocală, bucăți de caise, petale de
trandafiri, bucăți de alune glasate, cuișoare și cardamon. 300ml

Infuzie incașă, extract din scoarța arborelui Tabebuia Impetiginosa, originar din pădurile
tropicale din Argentina și Brazilia. 300ml

TAHITI CREAM.........................................................................................9 LEI LAPACHO ORANGE...................................................................................8 LEI
Conține: ceai rooibos, sâmburi de cacao, bucăți de ananas, fulgi de cocos, petale de trandafiri și aromă. 300ml

Conține: Lapacho, arome, coji de portocale, granulat de portocale. 300ml

VANILLA DREAM....................................................................................10 LEI

Conține: lavandă cultivată organic. Un excelent ceai relaxant și destresant.

Conține: rooibos, cardamon, bucăți de scorțișoară, de ghimbir, cuișoare, boabe de piper roz
și bucăți de vanilie. 300ml

WINTERLAND..........................................................................................9 LEI

Conține: ceai rooibos, coajă de portocală, bucăți de scorțișoară, de migdale, de vanilie,
jumătăți de vișine. 300ml

Conține: coajă de potocală, rădăcină de lemn dulce, bucăți de scorțișoară, mentă, lămâiță
și roiniță. 300ml

MATE VERDE............................................................................................9 LEI

Conține: mate, despre care se spune că are tăria cafelei, beneficiile ceaiului și euforia
ciocolatei. 300ml

MATE TEA LEMON....................................................................................9 LEI
MOUNTAIN HERBS................................................................................10 LEI

Infuziile din plante sunt cele care nu provin din frunzele
de ceai, ci sunt mixuri perfecte de ierburi, flori, fructe de
pădure, condimente sau rădăcini. De la amestecurile clasice până la cele mai inedite, infuziile de plante sunt folosite
de mii de ani pentru calitățile lor medicinale. Cacaoa, chimenul, anasonul, cardamonul, lemongrass-ul sau fructele
suculente precum zmeura, portocala, mărul și rodia pot intra în componența acestor minunate, binefăcătoare licori.
Una dintre cele mai renumite infuzii de plante este Maté,
originar din America de Sud. Cu un gust plăcut, nepretențios, ea este obținută din frunzele uscate ale arborelui Ilex
Paraguarensis. Are o savoare dulce-amăruie și se consumă
în special în Pampasul Americii de Sud, deși este populară
în toată partea de Sud a Americii Latine. Numele îi vine
de la cuvântul “matí” care denumește dovleacul în care este
băută în mod tradițional. Băutorii de Maté pun într-un vas
rotund fruzele una peste alta și apoi toarnă apă fiartă. Băutura este un eveniment social în sine în timpul căruia “dovleacul“ și paiul sunt pasate de la unul la altul.

WELNESS................................................................................................9 LEI

LAVANDA................................................................................................12 LEI

Conține: mate, lămâiță. 300ml

INFUZII DE PLANTE

TEA FOR WOMEN...................................................................................12 LEI

Conține: fenicul, frunze de eucalipt, de mentă piperită, de mentă creață, de cimbru
sălbatic, de pătlagină, de mure, de salbie, soc, ace de molid, rozmarin, anason, petale de
floarea soarelui și nalbă, flori de saflor, rădăcină de gențiană. 300ml

MUSETEL.................................................................................................9 LEI
Conține: flori întregi de mușețel. 300ml

NANA MINT.............................................................................................9 LEI

INFUZII DE FRUCTE
Sunt amestecuri suave din fructe uscate, plăntuțe și condimente de tot felul. Fie că sunt clasice sau de a dreptul surprinzătoare, amestecurile savuroase nu își pierd proprietățile
chiar dacă fructele sunt uscate. Petale de hibiscus, bucăți
de măr, coacăze negre, mure uscate, bucăți de zmeură și
căpșuni, ghimbir, papaya, petale de trandafiri, albăstrele,
migdale, scorțisoară, piper negru sau anason, sunt doar unele dintre minunățiile care intră în componența acestor infuzii atât de apreciate.

Este ceaiul nomazilor din Sahara din mentă Nana din Maroc. 300ml

PHILOSOPHERS’ TEA.............................................................................10 LEI

Conține: frunze de alun și gingko biloba, bucăți de mere, mentă, petale de nalbă, floarea
soarelui, gălbenele și levențică. 300ml

VANILLA LEMONGRASS.........................................................................10 LEI

Conține: bucăți de mere, de portocale, rooibos verde, lămâiță, frunze de verbină și bucăți
de vanilie. 300ml

APFEL ORANGE......................................................................................10 LEI

Conține: bucăți de mere, flori de hibiscus, coajă de portocală, coajă de măceșe, aromă și
bucăți de cireșe. 300ml

APFELTRAUM BLOOD ORANGE LOVES MINT.........................................10 LEI
Conține: bucăți de mere, felii de portocale, lămâiță, frunze de mentă creață, petale de
floarea soarelui și arome naturale. 300ml

SUMMER TIME......................................................................................12 LEI

Conține: bucăți de mere, bucăți de pepene galben, de kiwi, lămâiță, hibiscus alb, arome,
mentă și frunze de buchu. 300ml

BOYSENBERRY........................................................................................9 LEI

Conține: flori de soc, bucăți de mere, stafide, hibiscus, măceșe, mure, bucăți de zmeură,
boysenberry și aromă. 300ml
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CHOKEBERRY ELDERFLOWER...............................................................12 LEI

Conține: fructe de aronia și soc, bucăți de mere, sfeclă roșie și căpșuni, coajă de portocală,
rădăcină de cicoare, petale de floarea soarelui și albăstrele, arome naturale. 300ml

CHRISTMAS BACKERY............................................................................9 LEI

Conține: bucăți de mere, hibiscus, aromă, coajă de portocală, măceșe, migdale, piper,
scorțișoară, granulat de portocale. 300ml

CHRISTMAS PUNCH................................................................................9 LEI
Conține: fhibiscus, bucăți de mere, coacăze, fructe de soc, curmale, migdale, aromă, coajă
de portocală, scorțișoară, granulat de lămâie și portocale. 300ml

FRUITY GUAVA.........................................................................................9 LEI

Conține: bucăți de mere și guave, lămâiță, sare de lămâie, bucăți de căpșuni, petale de
trandafiri, bucăți de rubarbă, măceșe, vitamina C și aromă.

EXOTIC WHISPERS................................................................................12 LEI
Conține: bucăți de mere, de piersică, de ananas, de sfeclă, de banană, de papaya și de
vanilie, fulgi de morcov, coji de portocale, arome și petale de trandafiri. 300ml

GRAN’S SPICY CAKE..............................................................................10 LEI

Conține: flori de hibiscus, coajă de măceșe, bucăți de mere, ciocolată, vanilie, triunghiuri
de portocale, stafide verzi, cardamon, arome, cuișoare, scorțișoară și petale de trandafiri.
300ml

GOURMET BERRIES...............................................................................15 LEI

Conține: fructe de soc, hibiscus, stafide, bucăți de fructul dragonului, granulat de zmeură,
arome și frunze de verbină. 300ml

MAGIC OF ROSES....................................................................................9 LEI
Conține: bucăți de mere, hibiscus, măceșe, caise, mango, coajă de portocală, petale de
trandafiri, boboci de trandafiri, flori de câmp, stafide negre. 300ml

PEACH APRICOT......................................................................................9 LEI

Conține: bucăți de mere, hibiscus, măceșe, coajă de portocală, arome, bucăți de caise și
piersici. 300ml

PIÑA COLADA.........................................................................................10 LEI
Conține: bucăți de mere, hibiscus, boboci de trandafiri, coaja de portocală, fulgi de cocos,
bucăți de ananas și aromă. 300ml

PRICKLY PEAR.......................................................................................10 LEI

Conține: bucăți de pere și pepene, muguri de trandafiri, bucăți de kiwi, arome, petale de
trandafiri, fructe dulci de cactus. 300ml

RUM PUNCH............................................................................................9 LEI
Conține: flori de soc, hibiscus, stafide negre, aromă, petale de trandafiri, afine negre, mure,
zmeură, afine. 300ml

SMURFS DRINK.....................................................................................10 LEI

Conține: bucăți de mere, spice de grâu, bezele, sare de lămâie, vitamina C și aromă.
300ml

CAFEA SAU CEAI?
SIGUR CAFEINĂ!
S

e pare că există o adevărată competiție între consumul de ceai și consumul de cafea. Atât cafeaua
cât și ceaiul au trecuturi legendare, istoria ambelor
licori urmând trasee aproape identice. Analizând cele
două băuturi din punct de vedere științific, putem observa o serie de asemănări și deosebiri. Atât cafeaua cât și
ceaiul sunt membre ale unei familii veșnic verzi, iar dacă
s-ar fi cultivat în mod natural, ele nu ar fi avut o altă
formă decât cea de copaci. Din ambele plante obținem
câte o licoare a cărei aromă este influențată de condițiile
de creștere, starea solului, umiditate sau de vegetația
dimprejur. Fie că vorbim despre ceai sau cafea, amândouă au fost înzestrate cu cafeină, un izvor de energie.

Iniţial numită teină,
cafeina a fost prima dată descoperită
în 1827, în esenţa ceaiului.
S-a demonstrat mai târziu că teina din ceai era identică cu cafeina din cafea, termenul de teină dispărând
ulterior.
Care este diferența? Experiența. Aroma. Tabieturile am
putea spune… De pildă, o ceașcă de ceai conține o cantitate mai redusă de cafeină, mai ales când ne referim la
ceaiurile verzi și albe, infuzate pentru un timp mai scurt,
la temperaturi mai scăzute. Un mit popular, dar parțial
adevărat, este că ceaiul conține mai multă cafeină decât
cafeaua. Când vorbim de starea lor brută, într-adevăr,
ceaiul conține o cantitate mai mare de cafeină, dar cum
noi le consumăm de cele mai multe ori preparate, rolurile se schimbă. La o ceașcă de ceai se adaugă 2 grame

de plante, în timp ce pentru aceeași cantitate de apă sunt
necesare 10 grame de cafea.
Britanicii au realizat în 2004 un studiu în ceea ce
privește modul de preparare a ceaiului. S-a constatat că
nivelul mediu de cafeină întâlnită într-o ceașcă de ceai
(negru englezesc) a fost de 40 mg comparativ cu 105 mg
de cafeină din ceașca de cafea. De asemenea cantitatea
de cafeină din ceai este determinată și de faptul că frunzele tinere poziționate spre vârful ramurilor, conțin cea
mai mare concentrație de cafeină și antioxidanți.
Nivelul de cafeină din cafea sau ceai depinde de altfel și
de metoda și durata de preparare, precum și de modul
infuzare. O cafea fin măcinată și preparată la ibric vă
oferă mai multă cafeină decât aceeași cantitate de cafea
măcinată grunjos și preparată la cafetieră sau filtru. La
fel se întâmplă și în cazul unui ceai infuzat timp de cinci
minute în apă clocotită, în comparație cu unul infuzat
timp de două minute la 60-70° Celsius.
Un singur lucru este cert: nivelul de oxidare a ceaiului
nu crește cantitatea de cafeină, deși asta afirmă mulți
dintre producătorii și vânzătorii de ceai.
Dacă ne referim la soiurile de plante de ceai (Sinensis vs.
Assamica) sau de cafea (Arabica vs. Robustă), la locul de
cultivare (la altitudini mari vs altitudini mici) sau, doar
în cazul ceaiului, la frunzele de ceai selectate, putem
identifica diferențe semnificative ale nivelului de cafeină
din produsul final. O cantitate relativ redusă de cafeină
se găsește în ceaiurile Genmai Cha, Gunpowder sau
Keemun, în timp ce Gyokuro, Matcha, Assam, Ceylon
și Darjeeling au în componență o cantitate semnificativ
mai mare de cafeină.
Pentru cei intoleranți la efectele cafeinei, există alternative ce includ infuziile de plante. Acestea sunt compuse
din ierburi de asemenea aromate, dar care nu conțin în
mod natural cafeină. Doar ceea ce provine din frunzele
plantei Camellia Sinensis, renumita plantă despre care
vorbeam anterior, din boabele de cafea sau din Yerba
Mate, cultivată în America de Sud), conține cafeină.
Pe cât de multă pasiune există pentru cultura ceaiului,
pe atât de mulți iubitori de cafea, la fel de fanatici. E
doar o chestiune de preferință… Obligatoriu, țineți însă
cont de calitate!

STRAWBERRY CREAM...........................................................................10 LEI
Conține: flori de hibiscus, măceșe, petale de trandafiri, coajă de mere, căpșuni și aromă.
300ml

STRAWBERRY LOVES MINT....................................................................9 LEI

Conține: flori de hibiscus, bucăți de mere, frunze de mentă, felii de portocale și căpșuni.
300ml

TONIC BALM..........................................................................................12 LEI

Conține: bucăți de mere, de papaya și căpșuni, coji de măceșe, hibiscus, agrișe, fructe de
goji, arome, petale de albăstrele și de trandafiri. 300ml

WILD BERRIES COCKTAIL......................................................................12 LEI

Conține: flori de soc, hibiscus, stafide negre, petale de trandafiri, afine negre, mure, afine
albastre și aromă. 300ml

WILD CHERRY........................................................................................10 LEI

Conține: bucăți de mere, flori de hibiscus, coajă de portocală, coajă de măceșe, aromă și
bucăți de cireșe. 300ml

WINTER PLUM.......................................................................................12 LEI
Conține: bucăți de mere, flori de hibiscus, triunghiuri de portocale, bucăți de prune, de
scorțișoară, coajă de măceșe, aromă, petale de albăstrele.

Dacă ai gustat din ceva
recomandat de noi și nu
ţi-a plăcut, nu trebuie să-l
plătești, îl vom înlocui cu
unul ales de tine.
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CAFELE PE ALESE

Cu cât știi mai multe despre cafea cu atât îi înţelegi mai bine gustul și îi apreciezi mai
mult aroma. Din acel moment începi selecţia calităţii și cauţi ce-i mai bun, dar nu te
aștepta s-o găsești scrisă pe vreo etichetă.
Să fii convins că cea mai bună cafea este cafeaua care-ţi place!

CAFEA ALEASĂ

CAFEA AMESTEC

CAFEA RARĂ

Selecționate pentru a te purta cât mai departe, în orice loc
din lumea asta mare, acolo unde se cultivă cafea. Plecând
de la arhipelagurile indoneziene de la răsărit, trecând
prin locul de naștere al cafelei din Africa și oprindu-te
în America latina, vei auzi povești cu triburi din Papua
Noua Guinee sau cu urangutani din Sumatra, vei ști de
ce simți miros de caimac când vorbești de portul Mocha
din Yemen și vei dibui numaidecât asemănarea dintre
denumirea regiunii etiopiene Kaffa și cea a licorii mult
îndrăgite de noi toți. Oriunde ai vrea să călătorești, nu vei
putea ocoli munții de cafea cultivată în America de Sud,
iar dacă te rătăcești, cheamă un ghid de după tejgheaua
noastră.

Un blend are avantajul de a fi produsul unui proces
de îmbunătățire combinând mai multe tipuri de cafea
de origine, prinzând în gust cele mai bune calități ale
acestora. În cazul cafelelor blend sunt mai importante
gusturile celui care le-a creat. Iar acesta va păstra secretul
rețetei exact ca un maestru-parfumier.
Un blend, o miscela sau un amestec de cafea poate fi
creat doar din cafele 100% Arabica pentru dulceață și
aromă sau dintr-o asociere de Arabica și Robusta pentru
corpolență și intensitate. Și pentru a păstra aceleași
atribute ale produsului sau, an de an, indiferent de
condițiile în care a fost culeasă, procesată și păstrată până
să ajungă în mâinile lui, un artizan al cafelei are nevoie de
multă pricepere, experiență și un nas bun.

Când spunem cafele rare, ne referim de exemplu la cafeaua
care i-a făcut exilul mai ușor lui Napoleon pe insula Sfânta
Elena, devenind faimoasă în cercurile selecte din Franța odată
cu întoarcerea lui. Ne gândim și la faimosul blend Jamaican,
pierdut aproape definitiv în timpul ocupației britanice,
și revigorat cu greu doar în urma unui extensiv program
guvernamental. Sau ne putem aminti de Kopi Luwak
obținut după trecerea cafelei prin sistemul digestiv al zibetei
indoneziene. De reținut este faptul că o cafea rară este produsă
în cantități foarte mici, de ordinul sutelor de kilograme, în
general în locuri izolate dar care datorită climatului conferă
acelui soi, doar acolo, atribute nemaiîntâlnite.
Țineți cont și de povești dar și de calitățile incontestabile
ale acestor cafele atunci când le serviți și nu uitați: sunt
puține... și rare!

ESPRESSO...............................................................................................8 LEI

ESPRESSO...............................................................................................6 LEI

ESPRESSO.............................................................................................16 LEI

IBRIC, CAFETIERĂ, MOKA......................................................................12 LEI

IBRIC, CAFETIERĂ, MOKA.....................................................................10 LEI

IBRIC, CAFETIERĂ, MOKA.....................................................................24 LEI

V60, CHEMEX, SYPHON, WALKURE......................................................16 LEI

V60, CHEMEX, SYPHON, WALKURE......................................................14 LEI

V60, CHEMEX, SYPHON, WALKURE.....................................................32 LEI

30ml

180ml

260ml

30ml

180ml

260ml

30ml

180ml

260ml
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SCURTĂ INTRODUCERE
DESPRE CULTIVAREA CAFELEI
Atunci când vorbim despre cafea
ne referim la binecunoscutele
Coffea Arabica şi Coffea
Canephora (Robusta). În trecut,
s-au descoperit peste 120 de
specii ale arborelui de cafea, însă
doar Arabica și Robusta sunt
cultivate în scop commercial,
reprezentând 99% din producția
de cafea la nivel mondial.
Unele ţări cultivă suprafeţe mici
de Coffea Liberica şi Coffea
Excelsa pentru consumul local.
Din punct de vedere genetic,
Cafeaua Arabica și Cafeaua
Canephora nu sunt nici frați,
nici veri. Surprinzătore a fost
concluzia cercetătorilor care
ne spun că prin încrucișarea
Robustei cu o altă specie
mai puțin cunoscută, Coffea
Euginoides, a rezultat Coffea
Arabica. Răspândirea acestui
tip de cafea în sudul Sudanului
și pe teritoriul Ethiopiei a făcut

ca acesta să fie numit locul de
”baștină” al cafelei.
Typica, principala subspecie a
Coffea Arabica, a fost cultivată
pentru prima dată în secolul
al XVI-lea în Java, de unde
s-a început și răspândirea la
nivel global, iar Bourbon, o alta
subspecie cunoscută din vechime,
este rezultată printr-o mutație
naturală a Typica, produsă în
secolul al XVII-lea în insula
Reunion, ce purta denumirea de
Bourbon la acea vreme. Aceste
două varietăți sunt considerate
strămoșii tuturor soiurilor
dezvoltate ulterior, natural sau
prin încrucișări artificiale.

factori, incluzând solul, condițiile
climaterice, dăunatori sau boli.
Multe soiuri sunt practic identice
din punct de vedere genetic,
dar și-au însușit denumiri și
caracteristici unice în funcție
de locul unde sunt cultivate. De
reținut este că principalul factor
care diferențiază Arabica de
Canephora este altitudinea la
care cele două pot fi cultivate.
Arabica crește la altitudini mari,
pe terenuri greu accesibile,
majoritatea lucrărilor fiind
făcute manual, în timp ce
Robusta îndrăgește zonele joase,
cu temperaturi mai ridicate,
locuri ce permit cultivarea cu
utilaje industriale.

Originară din Africa de Vest și
Coffea Canephora are câteva
subspecii, tuturor atribuinduli-se denumirea de ”Cafea
Robusta”. Atributele unei cafele
sunt influențate de foarte mulți

Indiferent de anotimp, undeva
în lume se recoltează cafea.
În unele țări aceste perioade
sunt intensificate și concentrate
într-un singur sezon, pe când
în altele, se desfășoară în două

etape distincte. Însă există și
câteva zone în care recoltarea
cafelei se face aproape tot anul.
Cu toții știm cum arată un bob
de cafea prăjită, însă în realitate,
un arbust de cafea ar fi greu de
recunoscut. Acoperit cu frunze
de culoare verde închis, cerate,
arbustul de cafea poate crește
destul de mult în înălțime, până la
3 – 3,5 m. În general, arbuștii sunt
tunși la o înălțime medie de 1,50
m. Astfel, indiferent că va fi făcut
manual sau mecanic, procesul de
recoltare va fi unul eficient.
Fructele de cafea cresc grupat,
în ciorchine, ca niște cireșe.
Fiecare cireașă are două semințe
care se transformă mai târziu în
mult apreciatele boabe de cafea
în urma recoltării și procesării
lor și este nevoie de aproape un
an pentru ca ele să ajungă la
maturitate.

Pentru obținerea unui kg de
boabe de cafea avem nevoie de
5-6 kg de cireșe. Atenția și grija cu
care fructele de cafea sunt culese
în perioada de vârf a coacerii
sunt definitorii în ceea ce privește
atributele produsului finit, adică
ale licorii pe care o savurăm cu
atâta poftă.
Cea mai mare provocare
pentru recoltarea unei cafele de
calitate este topografia terenului,
acesta fiind și factorul decisiv
în alegerea metodei: manuală
sau mecanizată. Recoltarea
mecanizată implică utilaje
care practic scutură arbuștii,
determinând fructele să cadă.
Deși foarte eficientă din punctul
de vedere al costurilor, această
metodă influențează calitatea
recoltei, întrucât alături de
fructele coapte cad și multe dintre
fructele crude, fiind nevoie de o
sortare mai elaborată.
Recoltarea manuală are loc
acolo unde terenul nu permite
accesul utilajelor mecanizate sau
în situațiile în care se dorește
simplificarea procesului de sortare
a boabelor. Această manoperă
este mult mai costisitoare, dar
foarte potrivită atunci când se
dorește o calitate superioară a
recoltei.
Sortarea fructelor se realizează
manual în zonele izolate, cu
recolte relativ mici. În centrele
mari din zonele cu recolte
semnificative, acest proces
se desfășoară în bazine cu
apă, cireșele de cafea coapte
scufundându-se, iar cele crude
rămânând la suprafață și fiind
apoi procesate separat.
De aici, boabele de cafea încep
drumul către noi, consumatorii.
Despre uscare, păstrare și prăjire
vom mai povesti, când ne vedem...
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BĂUTURI CU CAFEA

BĂUTURI RĂCORITOARE

Specialităţile de pe listă pot fi preparate
cu diverse toppinguri sau siropuri
de bar, după cum ai inspiraţie. Cere
ajutorul colegilor noștri.

FRESH PORTOCALE................................................................................16 LEI
350ml

FRESH GRAPEFRUIT..............................................................................16 LEI
350ml

FRESH MIX CITRICE..............................................................................16 LEI
350ml

ESPRESSO...............................................................................................6 LEI

LIMONADĂ.............................................................................................14 LEI

Ristretto 15 ml, scurt 30 ml, lung, americano >60 ml

Conține: lămâie, lime, portocală și (în funcție de alegerea fiecăruia) apă minerală sau
plată, mentă și miere. 500ml

ESPRESSO DUBLU.................................................................................10 LEI
60ml

ICE TEA...................................................................................................15 LEI

CAPPUCCINO...........................................................................................9 LEI

Infuzie de fructe, rooibos sau ceai verde. 350ml

Conține: espresso scurt, lapte, cremă de lapte. 180ml

SUC DE FRUCTE 100% NATURAL...........................................................15 LEI

CAPPUCCINO DOLOFAN.........................................................................16 LEI

500ml

Conține: espresso dublu, lapte, cremă de lapte. 360ml

APĂ MINERALĂ CARBOGAZIFICATĂ........................................................5 LEI

FLAT WHITE...........................................................................................14 LEI

330ml

Conține: espresso dublu, lapte, cremă de lapte. 180ml

LATTE MACCHIATO.................................................................................10 LEI
Conține: espresso scurt, lapte, cremă de lapte. 250ml

LATTE MACCHIATO DOLOFAN ................................................................18 LEI
Conține: espresso dublu, lapte, cremă de lapte. 400ml

CAFÉ MIEL.............................................................................................12 LEI
Conține: miere, sirop de scorțișoară, lapte, cremă de lapte, espresso. 250ml

CAFÉ CARAMEL......................................................................................12 LEI

UNA CALDA
UNA RECE

Conține: caramel, sirop de scorțișoară, lapte, cremă de lapte, espresso. 250ml

CAFÉ MINT.............................................................................................13 LEI
Conține: sirop de mentă, lapte, cremă de lapte, frișcă, espresso. 250ml

BĂUTURI CALDE

CAFÉ CHOCO..........................................................................................12 LEI
Conține: ciocolată, lapte, cremă de lapte, espresso. 250ml

CAFÉ FRAPPÉ.........................................................................................16 LEI

LICOAREA ZEILOR..................................................................................18 LEI
Conține: lămâie, portocale, lime, ghimbir confiat, miere. 500ml

CHAI TEA LATTE......................................................................................12 LEI

FREDDO COFFEE......................................................................................8 LEI

CIOCOLATĂ CALDĂ.................................................................................14 LEI

FREDDO COFFEE DOLOFAN....................................................................10 LEI

LAPTE.......................................................................................................4 LEI

Conține: gheață, espresso dublu. 400ml

750ml

APĂ MINERALĂ PLATĂ.............................................................................5 LEI
330ml

APĂ MINERALĂ PLATĂ.............................................................................8 LEI
750ml

COCA COLA..............................................................................................6 LEI
330ml

COCA COLA ZERO.....................................................................................6 LEI
330ml

FANTA......................................................................................................6 LEI
330ml

Conține: gheață, lapte, espresso, sirop de zahăr, frișcă. 400ml
Il poți comanda cu ciocolată, caramel, scorțișoară, cocos sau cu un extra
shot (6 lei): rom brun, Amaretto, lichior de cafea sau Irish Cream.

Conține: gheață, espresso. 250ml

APĂ MINERALĂ CARBOGAZIFICATĂ........................................................8 LEI

250ml

Preparată din bucăți de ciocolată albă, neagră sau cu lapte. 250ml

250ml

Dacă nu ai timp să rămâi la noi sau dacă
nu ai găsit loc la masă și-ţi dorești ceva la pachet, vei
primi o reducere de 25% din preţul din meniu!
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BAUTURI ALCOOLICE
SHOTURI

COCKTAILURI CU CAFEA

ROM ALB..................................................................................................6 LEI

AMARETTO COFFEE...............................................................................18 LEI

ROM BRUN..............................................................................................6 LEI

CAFÉ CALYPSO.......................................................................................18 LEI

VODCĂ.....................................................................................................6 LEI

IARNA DULCE.........................................................................................18 LEI

IRISH WHISKEY......................................................................................6 LEI

IRISH COFFEE........................................................................................18 LEI

BOURBON WHISKEY...............................................................................6 LEI

MARGHILOMAN.....................................................................................18 LEI

VINARS....................................................................................................6 LEI

SPANISH COFFEE..................................................................................18 LEI

20ml

20ml

20ml

20ml

20ml

20ml

Conține: Amaretto, cafea, smântână, coriandru. 250ml

Conține: rom brun, Amaretto, cafea, friscă. 300ml

Conține: lichior de cafea, irish cream, lapte. 250ml

Conține: whiskey, cafea, smântână, zahăr. 250ml

Conține: rom brun, cafea, zahăr. 250ml

Conține: triplu sec, rom alb, lichior de cafea, frișcă. 300ml

AMARETTO...............................................................................................6 LEI
20ml

TEQUILA...................................................................................................6 LEI
20ml

IRISH CREAM..........................................................................................6 LEI

VINURI

20ml

LICHIOR DE CAFEA..................................................................................6 LEI VINUL LU’ MAMAIE................................................................................16 LEI
20ml
Fetească neagră, sec. 150ml

GIN...........................................................................................................6 LEI VINUL LU’ TATAIE...................................................................................16 LEI
20ml
Fetească albă, demisec. 150ml

VINUL MUSAFIRULUI.............................................................................16 LEI
Busuioacă de Bohotin, roze, demisec. 150ml

VIN FIERT...............................................................................................14 LEI
Conține: vin roșu, condimente, măr, portocală, zahăr. 300ml

D’ALE GURII
Întreabă-i pe nepoţii lui mamaie
ce minunăţii au preparat pentru azi.

GUSTĂRI SĂRATE....................................................................................17 LEI
200g

PRĂJITURI DE CASĂ..............................................................................14 LEI
160g

TORT.......................................................................................................15 LEI
150g

ÎNGHEŢATĂ INVÂRTITĂ..........................................................................20 LEI
180ml
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COCKTAILURI
CU ISTORIE
COSMOPOLITAN.....................................................................................19 LEI

BLACK RUSSIAN....................................................................................19 LEI

Este unul dintre cocktailurile preferate ale femeilor,
devenind celebru în rândul acestora prin intermediul
serialului Sex And The City.

Inventat pe la sfârșitul anilor ‘40, de barmanul Gustave
Tops, de la barul hotelului Metropole din Brussel, pentru
ambasadoarea Statelor Unite la Luxemburg. I s-a părut
că amestecul de vodcă și Kahlúa ilustrează foarte bine
vremurile, când războiul rece abia începea.

Conține: vodcă, triplu sec, suc de lime și merișoare. 250ml

PINK LADY..............................................................................................19 LEI
Conține: gin, lămâie, sirop de grenadine, frișcă. 250ml

Este amestecul plăcut din frișcă lichidă, albuș de ou, sirop
grenadine și gin. Deși proveniența numelui este neclară,
legenda spune că ar avea o legătură cu musicalul de pe
Broadway, cu același nume, pus în scenă de Ivan Caryll
în 1911.

CAIPIRINHA...........................................................................................19 LEI
Conține: cachaca, lime, zahar brun, gheață. 250ml

A apărut în anul 1800 în Brazilia. Pe timp de sărbătoare,
sclavii obișnuiau să bea un amestec rezultat din “garapa”
(suc de zahăr fiert și nefermentat) și “cachaca” (palincă
din zahăr) cu fructe și condimente. Așa a luat naștere
“batidas”, care odată cu folosirea sucului de lămâie ca
ingredient, a luat denumirea de “batidas de limao”.
Numele caipirinha a apărut în 1900 și provine de la
“Caipira” și “Curupirinha”. “Caipira” înseamnă “țăran”
și derivă din “Caipora” care se traduce prin “bătrânii
pădurii”. “Curupirinha” provine de la “Curupira”,
demonul mitic al pădurii, care are ca diminutiv
“Curupirinha” (nume dat halucinațiilor cu elefanți roz
care apar sub influența alcoolului).

MARGARITA...........................................................................................19 LEI
Conține: tequila, triplu sec, lime. 250ml

Celebrul cocktail a fost inventat în Mexic de Margarita
Sames, la sfârșitul anilor ‘40. Aceasta avea des musafiri
cărora le servea un amestec de tequila, suc de lime
proaspăt și triplu sec. Gustul îmbietor al cocktailului i-a
determinat pe aceștia să-l numească Margarita.

MOJITO..................................................................................................19 LEI
Conține: rom, lime, mentă, zahăr, apă minerală. 350ml

Cubanezii se mândresc cu țigările de foi, ritmurile
amețitoare de salsa și Mojito. Acesta este unul dintre cele
mai vechi cocktailuri ale Cubei, iar numele lui vine din
Africa unde cuvantul “mojo” înseamnă să faci o vrajă, o
magie. Se spune despre Mojito că e o băutură inventată
pentru pirații lui Francis Drake, care au vrut să jefuiască
tot aurul din Havana. Pe atunci senumea “El Draque”,
era făcută cu aguardiente (un precursor al romului), zahăr,
lămâie și mentă. Abia când în locul băuturii aguardiente
a fost pus rom, cocktailul a fost numit Mojito.

Conține: vodcă, lichior de cafea. 300ml

CUBA LIBRE...........................................................................................19 LEI
Conține: rom brun, cola, lime. 350ml

Cuba Libre așa cum sugerează și denumirea reprezintă
o băutură care marchează momentul redobândirii
independenței Cubei față de Spania, cu ajutorul
americanilor. La începutul anilor 1900, ca efect al
ocupației țării de către americani, pe piața din Cuba
era introdusă celebra Coca Cola. Într-una dintre cele
mai răspândite povești legate de atribuirea denumirii
pe care o poartă astăzi cocktailul, se spune că un militar
american a comandat un amestec de rom, Coca Cola
și lime, iar mai apoi a ciocnit cu ceilalți exclamând
"Por Cuba Libre!".

LONG ISLAND ICED TEA.........................................................................19 LEI
Conține: gin, vodcă, rom, tequila, triplu sec, cola. 350ml

Este o băutură explozivă despre a cărei proveniență se știu
însă lucruri contradictorii. Unii spun că s-ar fi inventat
la recomandarea lui Ernest Hemingway, în timp ce alții
o pun pe seama barmanilor din perioada prohibiției
care serveau băuturi alcoolice, dar voiau să le mascheze
cumva. Altă poveste plasează inventarea acestui amestec
în anii 1950, când casnicele americane combinau câte
puțin din fiecare sticlă aflată în dulăpiorul cu alcool și
apoi încercau să facă amestecul dispărut.

TEQUILA SUNRISE.................................................................................19 LEI
Conține: tequila, suc de portocale, sirop de grenadine. 350ml

Creat prima oară în 1940 din tequila, suc de portocale și
grenadine, acest minunat cocktail, odată turnat în pahar,
arată ca un veritabil răsărit de soare. De aici îi vine și
numele.

MAI TAI..................................................................................................19 LEI
Conține: rom alb, rom brun, triplu sec, Amaretto, sirop de zahăr, suc de lime. 250ml

Deși are nume polinezian, a fost creat în 1944, în
Oakland, de Victor Bergeron în restaurantul pe care-l
deținea. Acesta a amestecat într-o după amiază rom cu
lime, lichior de curaçao de portocale și sirop de orz cu
migdale pentru prietenii săi din Tahiti, Eastham și Carrie
Guild. Gustând cocktailul, Carrie a zis “Maita’i roa ae”,
adică “cel mai bun din lume”.

AȘA CUM A FOST
A

veam vreo 4 ani. Ai mei
mă lăsaseră la bunici.
M-am trezit și, cu ochii
încă lipiți de somn, am ieșit
din dormitor, am trecut de
bucătărie și am ajuns în camera
dinspre stradă. Bunica mea
stătea în fotoliu, croșetând ca
de obicei. La masă, cu ziarul în
față și o ceașcă de cafea lângă,
bunicul citea cu voce tare.
Când m-a văzut, bunica m-a
luat în brațe, m-a pupat și m-a
întrebat: îți fac un ceai cu pâine
cu dulceață? Mirosea atât de
frumos a cafea, am înfulecat
repede cea mai bună dulceață
din lume și am suflat în ceai
să nu mă ard. Avea gust de tei,
mentă și puțin busuioc. Mi-e
tare dor de zilele acelea.

Î

n goana după cadouri de
sărbători, într-o duminică
din decembrie anul trecut,
întâmplător am ajuns în
Centrul Istoric al Bucureștiului
unde, bineînțeles, era un târg
de Crăciun. Intru și îmi atrage
atenția un domn respectabil
înconjurat de obiecte vechi, saci
de cafea, râșnițe, un prăjitor
vechi, multe vorbe frumoase și
multe lucruri din trecut. M-a

văzut curios și m-a invitat să
mă apropii. Am aflat imediat,
era respectabilul Domn
Florescu, Mihail Florescu de
care auzisem câte ceva. Am
vorbit preț de jumătate de ceas,
timp în care m-a fascinat cu
poveștile Dumnealui despre
cafea și despre te miri ce. A fost
limpede, m-a câștigat și brusc
am vrut să fiu ca el, să fac ce
face el, să învăț de la el, sau
măcar să-mi fie prieten.

Oare să aibă ceaiul atâta
putere? Sau e cafeaua care ne
face să ne simțim așa?
Un lucru e sigur oricum: aici, în
Camera din față, ele nu lipsesc
vreodată.
Cu drag și nostalgie,
Mămăița

C

amera din față e locul
acestor 3 personaje.
Fiecare cu povestea lui,
cu amintirile uneori rostite,
alteori nu. Dar în ea încap lejer
20 cu peste 200 de povești spuse
alandala sau pe rând, la un
ceai aburind, o cafea proaspăt
râșnită, o linguriță de șerbet sau
dulceață. E ca o cutie de lemn
cu mii de sertare și totodată e
un puzzle imens ce așteaptă să
fie compus. Și, ai să râzi, simțim
că ne regăsim în toate sertarele,
că ne e bine în toate piesele
împrăștiate pe jos: amintiri,
prieteni de care n-am mai auzit
de-o viață, poveștile altora, noi
cu cu voi într-o seară ploioasă
de toamnă sau cine mai știe ce.

∑
Atunci când îţi place un loc, când te simţi bine în el, știi sigur că o să mai revii.
Dar până atunci, parcă îţi vine să pleci cu ceva care să-ţi aducă aminte de acea stare.
Așa că ne-am gândit să facem un mic magazin cu de toate. Pe lângă cafele și ceaiuri
de tot felul, aici vei găsi caramele, bombonele mititele, fructe confiate, ceainice felurite,
infuzoare iscusite și minunate espresoare de cafea.
Pe data viitoare.
Sau, când nu ai drum pe la noi, ne găsești online, pe cameradinfata.ro.

