
ENJOY YOUR
BREAKFAST !

CROQUE CHIC MADAME
(350g) 

25 lei

În dulcele stil franțuzesc, cu ou tras la tigaie, cheddar, 
bacon și cașcaval
Fried eggs, cheddar, bacon and cheese

MIC DEJUN

SFÂNTUL WOU
(200g) 

25 lei

Fin, cremos, să-ți bucure papilele: ou poșat, bacon 
crocant, cremă de brânză
Crispy bacon, poached egg, cream cheese

TRES FRENCH CROISSANT
(70g) 

7 lei

Cu mult unt și poate o cafea bună alături
Butter croissant

ZĂ BEST OMLETĂ BY POW WOW
(250g) 

19 lei

Se spune că ar fi cea mai bună din oraș, și ce-i drept, 
chiar e! Cu pătrunjel, unt și brânză cremoasă
Omlette with parsley, butter and cream chesse

*extra topping: avocado, legume, brânză prosciutto
 extra topping: avocado, vegetables, cheese

CROISSANT REINVENTAT
(170g) 

17 lei

Un fel de răsfăț matinal,cu brânză brie, prosciutto 
crudo
Croissant with chesse, prosciutto crudo

GRANOLA DE-NCEPUT ZIUA
(200g) 

15 lei

Ceva dulce, ceva de dimineață: mix de granola făcută 
în casă, iaurt cremos grecesc și fructe din plin
Homemade granola mix, creamy greek yogurt and 
fruits

4 lei



PANCAKES
(250g) 

23 lei

Clătite americane cu nutella și sos de fructe de 
pădure
Pancakes, nutella and berry sauce

MIC DEJUN CONTINENTAL
(470g) 

45 lei

O băutura caldă sau fresh de portocale, 2 ouă la 
alegere prajite sau fierte,unt, dulceață, prosciutto, 
brânză brie, croissant
One hot beverage or fresh orange juice, 2 fried / 
boiled eggs, butter, berries jam, prosciutto, brie 
cheese, croissant

EDAMAME
(220g) 

23 lei

Păstăi de soia
Soybeans

STARTERS

QUESADILLA
(340g) 

28 lei

Cedar, mozzarella, piept de curcan, ceapă, roșie, 
învelite într-o delicioasa tortilla
Ceddar, mozzarella, turkey breast, onion, tomatoes in 
a delicious tortilla

HALLOUMI LA GRĂTAR
(150g) 

25 lei

Cu roșii cherry, busuioc și usturoi
Grilled halloumi cheese with cherry tomatoes and 
garlic

CRISPY BABY CALAMARI
(220g) 

29 lei

Calamari crocanți în tempura
Tempura fried calamari

EGG WITH AVOCADO
(300g) 

25 lei

Ouă poșate, avocado, paine cu semințe
Eggs, avocado, seeds bread

RĂSFĂȚ LA MIC DEJUN
(340g) 

23 lei

Cartofi prăjiți, ouă prăjite, brânză feta, bacon
Fries, fried eggs, feta cheese, bacon

UN FEL DE GUACAMOLE
(280g) 

27 lei

Avocado, creveți, cremă de brânză, coniac, lămâie
Avocado, shrimps, chesecream, cognac, lemon juice

PACHEȚELE DE PRIMĂVARĂ
(110g) 

23 lei

Cu legume și sweet chilli
Spring rolls with sweet chilli

TAGLIERE - 2 PERSOANE
(400g) 

65 lei

Buratta, parmezan, pecorino, prosciutto, roșii cherry, 
rucola 
Buratta, parmesan, percorino, prosciutto, cherry, 
rucola

MIX DE STARTERE VEGETARIENE
(450g) 

37 lei
Falafel, pachețele de primăvară, humus, lipie

SOMON, VĂ ROG!
(280g) 

37 lei

Combinație fatală de: somon, mix de salată, avocado,  
ridiche, castravete, ceapă verde
Salad mix, salmon, avocado, radish, cucumber, green 
onion

SALATE

DRESING: ulei de măsline, lămâie

VITĂ ȘI ARMONIE
(300g) 

34 lei

Pentru mofturoși și gusturi fine: vită, brie, mix salată, 
castravete, ardei gras, ciuperci, semințe
Beef, brie, salad mix, cucumber, red pepper, 
mushrooms

DRESING: ulei de măsline, oțet balsamic, rodie

GOOD FOOD
GOOD MOOD



AOP CU CREVEȚI
(300g) 

37 lei

Celebrul aglio, olio e peperoncino cu creveți
The famous aglio, olio e peperoncino with shrimps

PASTE

TAGLIATELLE CU TRUFE
(300g) 

34 lei

Paste fresh, smânână dulce, trufe
Fresh pasta, white sauce, truffles

GNOCCHI
(300g) 

29 lei

Paste fresh, spanac, ciuperci, gorgonzola
Fresh gnochi, spinach, mushrooms, gorgonzola

LIFE IS A 
COMBINATION
OF MAGIC
AND PASTA

GREEK STYLE
(350g) 

27 lei

Pe înțelesul tuturor: salată cu brânză feta, roșii, 
castraveți, ceapă roșie, măsline,oregano
Feta cheese, tomatoes, cucumber, red onion and 
olive,oregan

DRESING: ulei de măsline

DUCK
(300g) 

36 lei

Mix de salată, confit de rață, nuci, rodie, ridiche, 
castravete
Salad mix, duck confit, walnuts, pomegrenate, radish 
and cucumber

DRESING: ulei de măsline, oțet balsamic, rodie

O SALATĂ DE CAPRĂ
(300g) 

29 lei

Mix de salată, năut, ceapă, sfeclă roșie, nuci, avocado, 
brânză de capră
Salad mix, chickpeas, onion, beet, wallnuts, avocado, 
goat cheese

DRESING: ulei de măsline, lămâie

PASTE CARBONARA
(300g) 

31 lei

Paste fresh, ou, bacon, parmezan
Fresh pasta, egg, bacon, parmesan

PASTE PASIONATE
(300g) 

29 lei

Paste fresh, prosciutto crudo, parmezan, peperoncini, 
usturoi
Fresh pasta, crispy prosciutto crudo, parmesan, 
peperoncini, garlic

TAGLIATELE CU SOMON
(300g) 

36 lei

Paste fresh, somon, sparanghel, ceapă verde, roșii 
cherry, vin alb, smântână, parmezan
Fresh pasta, salmon, asparagus, green onion, cherry 
tomatoes, white wine, cream, parmesan
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SOMON SAMURAI
(340g) 

65 lei

În apă și în farfurie: somon în crustă de parmezan și 
panko cu spanac și ciuperci
Salmon, parmesan and panko with spinach and 
mushrooms

FEL PRINCIPAL

GOOD FOOD
IS THE 
FOUNDATION
OF GENUINE
HAPPINESS 
 



ADANA
(350g) 

41 lei

Carne tocată de oaie, cuș cuș, tzatzichi, roșie, ardei iute
Mincend lamb meat, cous cous, tzatzichi, tomatoes, 
chilly papper

RAȚĂ GOURMET
(300g) 

46 lei

Las-o jos ca măcăie: confit de rață cu quinoa, 
sos cu fructe de pădure
Duck confit with quinoa, berries sauce

MUȘCHI DE VITĂ INSPIRAT
(430g) 

85 lei

De scos domnișoara la cină: mușchi de vită 
Brazilia, cu sparanghel și cartofi dulci
Brazil beef tenderloin with asparagus and sweet 
potatoes

COASTE DE PORC MARINATE ÎN CASĂ
(500g) 

43 lei

Coaste de porc marinate, cartofi prăjiți  și salată 
coleslaw
Pork ribs, french fries and coleslaw

PIEPT DE RAȚĂ ALINTAT
(400g) 

48 lei

Piept de rață, piure cu trufe, sos citrice
Duck breast, mush potatoes with truffles, citrus 
sauce

CURCAN ÎN PANKO
(370g) 

39 lei

Preferatul tuturor: curcan în panko cu cartofi 
POW WOW, patrunjel sos de brânză și bacon
Crispy turkey in panko with POW WOW fries, 
parsley cheese sauce and bacon

RIB EYE STEAK
(350g) 

98 lei

Antricot de vită black angus, grain fed Urugay cu 
legume înăbușite în unt
Rib eye steak black angus, grain fed Uruguay, with 
vegetables in butter

SALSICCIA FĂCUT ÎN CASĂ
(450g) 

39 lei

Cârnat de porc făcut în casă, piure și murături
Home made pork sausage with mashed potatoes 
and pickels

WOK DE VITĂ CU LEGUME ȘI OREZ
(480g) 

47 lei

Cum să aduci Asia mai aproape: vită, morcov, ardei, 
dovlecel, broccoli
Beef wok with carrots, peppers, zuchinni and 
broccoli

VITĂ CROCANTĂ
(350g) 

65 lei

Șnițel din antricot de vită cu cartofi prajiți cu mirodenii
Beaf schnietzel with french fries

LOVE  AT 
FIRST BURGER .

BURGER DE VITĂ
(450g) 

45 lei

Carne de vită, ou, bacon, mix de salată, inele de ceapă, 
sos BBQ, roșii, sos tartar, castraveți murați
Beef meat, egg, bacon salad mix, onion rings, BBQ 
sauce, tomatoes, tartar sauce and pickles

BURGERS...POW WOW BURGERS 

BURGER PROSCIUTTO CHEESE
(470g) 

47 lei

Carne de vită, chedar, mix de salată, prosciutto crocant, 
roșii, ceapă, castraveți murați, sos tartar
Beef meat, chedar, salad mix, crispy prosciutto, 
tomatoes, onion, pickles, tartar sauce

BURGER DE CURCAN
(450g) 

39 lei

Curcan, roșii, mix de salată, castraveți murați, inele de 
ceapă, sos tartar
Turkey, tomatoes, salad mix, pickles, onion rigs, tartar 
sauce

TOȚI BURGERII SUNT ÎNSOȚIȚI DE CARTOFI PRĂJIȚI
ALL BUGERS ARE SERVED WITH FRENCH FRIES

BURGER HALLOUMI
(450g) 

39 lei

Halloumi, dovlecel, ardei roșu, vânătă, sos pesto
Halloumi cheese, zuchini, red pepper, eggplant, pesto 
sauce



LAVA CAKE
(200g) 

23 lei

Explozie de ciocolată, înghețată, și piure de fructe 
de pădure, să tempereze situația
Chocolate, vanilla ice cream and berries sauce

DESERT

CHEESE CAKE
(150g) 

22 lei

Old time favorite dessert: cu mult sos de 
fructe de pădure
With a lot of berries sauce

THE CLASSIC TIRAMISU
(300g) 

22 lei
Savoiardi, mascarpone, espresso, disaronno

TARTĂ CU MERE
(250g) 

22 lei

Blat pufos, mere caramelizate, sos caramel și înghețată
Fluffy top, caramelized apples, caramel sauce and ice 
cream

DESSERT 
MAKES
EVERYTHING
BETTER 

CREME BRULEE
(200g) 

22 lei

Crocant, cremos și vanilat
Crispy, creamy and vanilla

Produsele noastre conțin alergeni: ouă, lapte, pește, moluște, arahide, 
nuci, semințe de susan, cereale, gluten, soia, țelină, muștar, dioxid de 
sulf și sulfiți, în lipsa produsului proaspăt acesta poate fi înlocuit cu 

produs congelat de cea mai bună calitate.


