cafelaterie
Blend din 2 soiuri de arabica - Brazilia și America Centrală cu o tușă ﬁnă de
robusta din muntii Karnataka (India). Disponibilă și în varianta decaf.

Flat white ................................................................................................ 150ml / 13 lei
Iced Latte .............................................................................................. 250ml / 12 lei
Dimitris Vakondios a inventat din greșeală Frappé -ul în 1957 în Thessaloniki

sodas & tonics
Karma Cola - o băutură fairtrade ecologică pe bază de nucă de cola
care oferă un ajutor populației din Sierra Leonne .................................. 13 lei
Gingerbeer Bundaberg (Australia) ............................................... 375ml / 13 lei
Lamb & Watt - băutură răcoritoare carbogazoasă cu apă de izvor și sirop
natural de agavă albastră ............................................................. 200 ml/ 9 lei
1. Original Tonic, arome naturale de lămâie siciliană
2. Castraveți & Tonic, extract de castravete
3. Busuioc Tonic, arome naturale de busuioc
4. Hibiscus & Tonic, arome naturale de hibiscus
5. Ginger Ale - Băutură de ghimbir

iar e

IARNA
pentru că avem grijă de oaspeții noștri

LIMONADE CALDE
no. 1 - Ghimbiradă cu mentă
no. 2 - Cătinadă (limonadă anti-stress)

conține vit. A, C, B1, B2, D2, D3 și acizi grași nesaturați
380ml / 15 lei

ceai
Amestecuri de plante și fructe infuzate încet în ceainice ardelenești
și grăsune, turnate în email gros cum se faceau când eram mici;
Timp de infuzare: 3-8 minute;

1. GREEN TEA JASMINE ceai verde Sencha, iasomie
2. GINGER LEMON ghimbir, frunze de alun, măceșe, albăstrele,
3. HELLO MENTHOL frunze de mentă și cam atât
4. CEAIUL BUNICII din plante românești (întrebați unul din colegi)
5. BOSSA NOVA hibiscus, mere, staﬁde, măceșe, coacăze negre
și roșii, lemn dulce, petale de trandaﬁr

6. CLASIC BLACK ceai negru, servit simplu sau cu lapte
300ml / 11 lei

Ceaiul merge de minune lângă o tartă cu lămâie
sau lângă o prăji cu mango. Iarna are gust bun.

placeri de iarna
Cioccolato formidabile

ciocolată groasă cu lichior Disaronno - 28% alc., 250ml / 16 lei

Grog marinăresc

Ceai cu arome de iarnă & Rom Havana 30ml, 400ml / 15 lei

“La vita è bella”

Ceai cu arome de iarnă & Amaretto Disaronno 30ml, 400ml / 15 lei

“Jägertee pour Après-ski ”

Ceai cu arome de iarnă & Jagermeister 30ml, portocală, 400ml / 15 lei

vinul artistului fiert

vin roșu faimos în București și pe la festivaluri,
dres cu scorțișoară, zahăr, portocală, măr și alte câteva
250ml / 11 lei

ciocolaterie

Ciocolată cu lapte, neagră sau albă, numa’ bună
de mâncat cu lingurița

1 - Marshmallow Choco (cu bucăți gumoase de bezea)
2 - Red Hot (Choco) Chilly Peppers (Ciocolată & Ardei)
3 - Choco-Berries (cioco cu zmeură și coacăze)
4 - Ciocolata Viscri 32 cu cătină de munte vit. A, C, B1, B2, D2, D3
5 - Pur și simplu, ciocolată (albă sau neagră)
250ml / 14 lei - toate ciocolatele conțin frișcă

cocktails
1/ ELDERFLOWER MARTINI GIN ..................................... 250 ml/ 29 lei
40 ml “J.J. Whitley” cu soc, 120 ml Vermouth, lime, microplante
2/ MINT JULEP

......................................................................... 330 ml/ 25 lei
60 ml Jim Beam Bourbon, mentă, zahăr

3/ HONEYD ROZMARIN GIN .......................................... 350 ml/ 33 lei

40 ml “J.J. Whitley”, lime, miere, rozmarin, apă tonică

4/ HONEYD SOUR CHERRY DAIQUIRI

40 ml Havana, vişine, lime, miere, physalis

........................ 250 ml/ 25 lei

5/ RHUBARB MARTINI-VODKA ........................................ 250 ml/ 29 lei
40 ml “J.J. Whitley” Vodka rubarbă, 120 ml Vermouth, lime, flori
comestibile

6/ CUCUMBER AND BASIL GIN ....................................... 350 ml/
40 ml “J.J. Whitley”, castravete, busuioc, lime, , apă tonică

29 lei

7/ ELDERFLOWER POMEGRANATE GIN ....................... 350 ml/ 29 lei
40 ml “J.J. Whitley” cu soc, lime, rodie, apă tonică

8/ THE CITRIC GIN GARDEN ............................................. 350 ml/ 29 lei
40 ml “J.J. Whitley”, grapefruit & portocale, lime, apă tonică
9/ GIN & GINGER RHUBARB COCKTAIL ...................... 350 ml/ 33 lei
40 ml “Whitley Neil” gin rubarbă și ghimbir , lime, ginger ale, ghimbir

10/ THE TONIC QUINCE GIN

.......................................... 350 ml/ 33 lei
40 ml “Whitley Neil” gin gutui , lime, apă tonică, physalis

11/ UMBRELLA MOJITO ......................................................... 350 ml/25 lei
40 ml Havana rum , lime, mentă, zahăr brun, apă minerală

shake & smoothie
330ml / 17 lei

Raw Cocoa Shake

boabe de cacao bio crude, lapte,
miere, praf de cacao

Banana hit split

banane, lapte, căpsuni, miere
Habana Banana
coacăze, lapte, vișine, banane
Dimineți pe plajă
ananas & lime, puțin zahăr

Morcoveață

măr, morcov, kiwi, porto

Un ardelean la Costa Rica
ananas, kiwi și .... coacăze!

Semi-Curajosul

porto, kiwi, mentă

Servus din Transilvania

coacăze, căpșuni, zmeură, vișine,
mure și mere presate la rece
Smoothie-urile de mai sus trebuie băute în 10-15 minute
de la preparare pentru a-și păstra proprietățile nutritive și savoarea.

limonaderie

Cele 12 limonade pentru care merită să lâncezești
toată vara sub umbrele
330ml / 15 lei

no. 1: Pepenadă
no. 2: Limo cu Mango
no. 3: Zmeură & coacăze
no. 4: Aloelimolime
no. 5: Limo cu Kiwi
no. 6: Limo soc & busuioc

no. 7: Limonadă cu Brad
no. 8: Limo cu Măr presat la rece
no. 9: Ghimbiradă cu mentă
no. 10: Vișinescu (limo vișine)
no. 11: Cătinadă (anti-stress)
no. 12: Kung Fu Limo (lychee &
busuioc)

refreshing
mocktails
MELONETTO

GO MANGO

mango & grapefruit
cu un twist de lime

pepene roșu
& grapefruit

CRANBERRY TWISTER

SUMMER YUMMER
mentă proaspătă

LYCHEELICIOUS
mentă proaspătă
330ml / 15 lei

cranberry, mentă
pepene, lime

umbrella

cocktails
1. Aventurescu

2. Nopți albe în livadă

procecco, cidru, lime

lichior de soc, mentă, cidru, portocală

3. Aperol Spritz
4. Hugo

procecco, lichior de soc, mentă

5. Cider Lemonade

cidru, suc proaspăt de lămâie, vișine, mentă

330ml / 19 lei

1/ MELONETTO POEM

suc pepene roșu, suc grapefruit, vodka 40ml

2/ CRANBERRY ABSOLUT TWISTER

suc de pepene roșu,
suc de cranberries, lime și mentă proaspetă, vodka Absolut 40ml

3/ MANGO TANGO prosecco 100ml, suc de mango, vodka 20ml
4/ CRANBERRY DISARONNO Amaretto, suc de cranberry, lime
5/ ABSOLUT MANGO

suc de mango, suc de grapefruit, lime, vodka 40ml

6/ LYCHEELICIOUS RUM
mentă, rom Havana 40ml

suc de lychee, suc de merișoare, ghimbir,

* mai facem și CUBA LIBRE

coke & rum Havana 40ml
300ml / 18 lei

bere sub umbrele
celebră deja și în sfera mai puțin artistică

mix colorat de bere rece la halbă și sirop
presat la rece de Zmeură / Soc / Căpșuni / Pin / Vișine
- 5% Alc / 400 ml / 11 lei -

ACUARELA - bere craft în serii mici - 4,8% Alc / 330 ml / 15 lei
Doar 1025 de sticle de bere artizanală produsă de Three Happy Brewers
special pentru noi.
Halbă Silva Blondă - 5,2% Alc / 330 ml / 8 lei
Halbă Heineken - 5% Alc / 400 ml / 12 lei
Silva Blonde Lager - 5,2% Alc / 500 ml / 9 lei
Silva Strong Dark - 7% Alc / 500 ml / 10 lei
Silva Romanian Pale Ale - 5,5% Alc / 500 ml / 10 lei
Gambrinus Pilsner - 5,5% Alc / 500 ml / 8 lei
Harghita - 5% Alc / 500 ml / 8 lei
Affligen Blonde - 6,8% Alc / 300 ml / 14 lei
Affligen Double - 6,8% Alc / 300 ml / 15 lei
Edelweiss Hefe Weiss - 5,3% Alc / 500 ml / 16 lei
Heineken - 5% Alc / 400 ml / 11 lei
Desperados tequila beer - 5,9% Alc / 400 ml / 12 lei
Ciuc Premium - 5% Alc / 500 ml / 8 lei
Ciuc Radler / Ciuc Radler 0% - 500 ml / 8 lei
Heineken 0% - 330 ml / 11 lei
CIDRU OLD MOUT 4,5% Alc - 500ml / 13 lei
Kiwi & Lime / Passionfruit / Summer Berries
CIDRU MÂNDRU 4,5% Alc - 330ml / 9 lei
clasic / cu vișine, din mere dulci românești

wine bar
PAHAR 150 ml / STICLĂ

STICLĂ

57
57
57
63
63
63

85
85
85
75
75

Grande Vento

PAHAR 150 ml / STICLĂ

spirits 40 ml
Amaretto Disaronno 12 lei
Jack Daniel’s 12 lei
Irish Whiskey, Jameson 12 lei
Jim Beam Bourbon 12 lei

Rum, Havana Gold 12 lei
J.J. Whitley – Rubarb Vodka 12 lei
Vodka Absolut 12 lei
Jagermeister, digestiv 12 lei
Tequila, Camino 12 lei
J.J. Whitley – Dry Gin / Elderflower Gin 12 lei
Whitley Neil – Rubarb Gin and Ginger / Quince Gin (Gin Gutui) 18 lei

burgari
Curatoriem cu drag mâncăruri ale artiștilor culinari din cartier.
Cei 6 burgeri sunt preparați și livrați pe loc de prietenii de la D20.
350g / 29 lei, 30-40 min

No. 1 - Chef’s Burger

black angus proaspăt, bacon prăjit, castraveți murați, roșii, ceapă
roșie, sos de muștar și roșii, salata iceberg, maioneză de casă

No. 2 - Formaggio Burger

black angus proaspăt, sos Cheddar, branza Cheddar, roșii, castraveți
murati, salata iceberg, dulceață de ceapă roșie, sos de muștar și
roșii, maioneză de casă

No. 3 - Halloumi Burger (vegetarian)

brânză Halloumi, humus, dovlecei. ardei gras, rucola, pesto

No. 4 - Transylvanian Burger (vegetarian)

telemea pe grătar, dovlecei copți, ciuperci, ardei gras, pesto

no. 5 - Turkey Burger

curcan proaspăt, sos Cheddar, salata coleslaw,
sos de roșii cu Jalapeño

no. 6 - New Yorker

black angus proaspăt, castraveți murați, roșii, inele de ceapă roșie,
sos de muștar și roșii, salata iceberg

Fiecare burger este însoțit armonios de
300g din cartofii bunicuței proaspăt curățați și prăjiți, aromatizați
cu puțin usturoi
Chiflele brioche sunt făcute zilnic în casă din:
făină, unt, lapte, ouă, mac, puțină sare și puțin zahăr, ceapă, susan și mac
- extra sos / 3 lei -

ceva sarat
- ARIPIOARE ÎN SUSAN -

Aripioare de pui mângâiate de boia dulce și susan, oregano și o tușă

de usturoi, servite în sos de roșii și cartoﬁi bunicuței cu usturoi
- 300g / 28 lei -

- ZUPPA -

de roșii cu busuioc, servită cu tortilla de casă
- 300g / 11 lei -

- TORTILLA CHIPS -

Din făină de porumb, fără aditivi sau conservanți,servite cu sos salsa
- 185g / 13 lei -

- CRANțăNELE -

mix de caju, alune prăjite și mult porumb prăjit
- 150g / 9 lei -

- CARTOFII BUNICUțEI -

proaspăt curățați și prăjiți, aromatizați cu puțin usturoi
și serviți cu sos de roșii în cratiță de email din Mediaș
- 600g / 15 lei -

sweets
1. LEMON Tart cu fructe de soc

unt, zahăr, făină, făină de migdale, ouă, piure lămâie,
dulceață transilvăneană din fructe de soc, Saschiz - 120g / 15 lei

2. Mango TART

unt, zahăr, făină, făină de migdale, ouă, piure de mango - 120g / 13 lei

3. CHOCO TART

Unt, zahăr, făină, făină de migdale, ciocolată, cremă de frișcă,
fructe de pădure - 120g / 13 lei

4. TIRAMISU

Mascarpone, cafea, pișcoturi, zahăr, ouă, cacao, vanilie - 170g / 15 lei

5. Cheesecake cu rubarbăr din Saschiz

brânză, zahăr, smântână, ouă, lapte, dulceață de rubarbăr de la
Pivnița Bunicii - 170g / 15 lei

6. Berry mousse

piure coacăze & mure, zahăr, ouă, lapte condensat, ulei de porumb,
praf de copt, aluat franțuzesc - 120g / 17 lei

7. Orange Hazelnut mousse

portocală, albuș ou, zahăr, piure portocală, făină de alune, aluat franțuzesc,
făină de migdale, unt de cacao, coajă de lămâie & portocală, praline,
lapte condensat , ciocolată albă & neagră - 120g / 17 lei

8. Passion fruit mousse

ouă, aluat franțuzesc, piure de fructul pasiunii, fructul pasiunii,
zahăr, lapte condensat, ciocolată albă, unt - 120g / 17 lei

- MANUFACTURATE PENTRU ACUARELA DE D20 -

evenimente
private
Pentru a ușura ﬁnalizarea unui pachet de evenimente am compilat 2 meniuri
de mâncare bazându-ne pe feedbackul de la evenimentele anterioare:

1. "bufetul prietenilor"

2. "totul sub umbrele"

8 tipuri de aperitive reci
și 2 tipuri de main course

10 tipuri de aperitive reci
și 5 tipuri de main course

Vă putem povesti mai multe despre posibilitățile de customizare ale
evenimentului la un ceai în grădină, pe mail: alexandra@menthol.ro sau la
telefon: 0741 403 238. Pe curând!

Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 20 Martie 2000
alergenii din alimentele ce pot ﬁ consumate la Acuarela se pot incadra in urmatoarele grupe:
1. Cereale care contin gluten (grau, secara, orz, ovaz,
grau spelt, grau mare sau hibrizi ai acestora) si
produse derivate;
2. Crustacee si produse derivate;
3. Oua si produse derivate;
4. Peste si produse derivate;
5. Arahide si produse derivate;
6. Soia si produse derivate;
7. Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza);
8. Telina si produse derivate;
9. Mustar si produse derivate;
10. Seminte de susan si produse derivate;

11. Fructe cu coaja, adica migdale (Amydalus
communis L.), alune de padure (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 si nuci de Queesland
(Macadamia ternifolia) si produse derivate;
12. Dioxid de sulf si sulﬁti in concentratii de
peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru;
13. Lupin si produse derivate;
14. Moluste si produse derivate.

In cazul in care suferiti de o alergie, va rugam sa solicitati informatii suplimentare inainte de a comanda.
Va multumim!

Coffee Shop

