
02
Antreuri

04
Salate

05
           Fel Principal

08
       Paste

07
     Stirfry

01
Supe

. 

Supă cremă de linte 21,-
 
350 g   vegan

linte roșie, ardei roșu gras, țelină, morcov, semințe de chimen,

crutoane cu paprika afumată

Supă cremă de ciuperci 23,-
350 g  vegetarian

hribi, ciuperci champignon, ceapă albă, cartof, smântână de gătit,

Parmigiano Reggiano 24 mesi, cimbru, pâinea casei

Salată de cartofi dulci cu quinoa   36,-
350 g – vegan

cartof dulce, ardei roșu gras, ceapă, mix de salată, quinoa, 

prune uscate, vinegretă cu muștar

03
Sushi

Maki raw    30,-

200 g  raw-vegan

alge nori, conopidă, morcovi, smântână de caju făcută în casă, 

castravete, shiitake murate, avocado, ghimbir murat, wasabi, 

sos tamari

09
Desert

Supă raw cu miso 23,-
350 g  raw-vegan

pastă miso albă, caju crud, edamame, avocado, morcovi, 

ciuperci shiitake, tamari, ciuperci champignon

Supă mexicană 21,-
 350 g  vegan

ulei de măsline, ceapă, ardei roșu gras, usturoi, chimion pudră,

 coriandru pudră, scorțișoară, chili, fasole roșie boabe,

sos de roșii făcut în casă, chips-uri din porumb

Popcorn din conopidă  18 ,-

150 g  raw-vegan

conopidă, ulei de porumb presat la rece, 

fulgi de drojdie inactivă 

Salată de vinete  24,-
150 g  vegan

vinete, maioneză vegană făcută în casă, ceapă, roșii cherry, 

pâine cu maia făcută de noi

Foie Gras din ciuperci de pădure   26,-
150 g  vegan

hribi, ceapă, usturoi, vin alb, vin Porto, jeleu de dulceață de măceșe, 

nucșoară, pâine cu maia făcută de noi, chutney de sfeclă

Tempura de pleurotus  19,-
150 g  vegan

ciuperci pleurotus, sos sweet chili

Polpette di melanzane  19,-
150 g  vegetarian

vinete, Parmigiano Reggiano 24 mesi, ou, miez din pâine cu maia 

făcută de noi, maioneză vegană picantă făcută în casă, 

mix de salată

Salată de dovleac, kalle și dressing de iaurt cu mentă   38,-
350 g – vegetarian

varză kale, dovleac plăcintar, conopidă, migdale, 

dressing de iaurt cu mentă, rodie

Salată cu halloumi și legume coapte   36,-
350 g – vegetarian

halloumi la grill, morcovi, varză kale, conopidă, păstârnac, 

sos pesto rosso 

Double cheesy burger cu cartofi dulci prăjiți   38,- 

350 g   vegetarian

chiflă, roșii, chiftea din halloumi cu cheddar făcută în casă, 

castraveți murați în casă, cartofi dulci prăjiți cu pecorino 

siciliano

Burger vegan cu chips-uri din cartofi cu coajă   36,- 

350 g   vegan

chiflă, roșii, chiftea din ciuperci făcută în casă, ceapă 

caramelizată, sos cocktail, mix de salată, chips-uri din cartofi 

cu coajă

Conopidă rumenită cu migdale prăjite   38,- 

350 g   vegan

conopidă gătită la sous vide, pesmet panko, migdale, sos 

demi-glace pe bază de legume

Lasagna cu ciuperci și spanac    38,- 

400 g   vegetarian

sos ragu din ciuperci, spanac, foi lasagna, sos bechamel, 

mozzarela, sos de roșii

Parmigiana di melanzane   38,- 

350 g   vegetarian

vinete,  ou, sos de roșii, mozarella, Parmigiano Reggiano 24 

mesi, pâinea casei

Dovleac copt cu miere, păstârnac și brânză de capră
La Colline  36,- 

350 g   vegetarian

dovleac plăcintar, păstârnac, brânză de capră, miez de nucă, 

miere

Avocado umplut  34,- 

350 g   raw-vegan

avocado, brânză raw, roșie, castravete, rodie, ulei de porumb 

presat la rece, susan alb, susan negru

Pappardelle cu hribi   38,- 

350 g   vegetarian

pappardelle, legume, hribi, smântână de gătit, Parmigiano 

Reggiano 24 mesi, pătrunjel

Gnocchi quattro formaggi cu nuci și pere   38,- 

350 g   vegetarian

gnocchi, Parmigiano Reggiano 24 mesi, taleggio, gorgonzola, 

mozarella, smântână de gătit, miez de nucă, pere

Penne integrale cu anghinare, roșii uscate și tofu    37,- 

350 g   vegan

penne integrale, smântână de caju făcută în casă, 

roșii uscate, anghinare, tofu, fulgi de drojdie inactivă

Fusilli cu jackfruit, capere si wakame   37,- 

350 g   vegan

fusilli, jackfruit, capere, sos de roșii, usturoi, ulei de măsline, pulbere din 

alge wakame, pătrunjel

Pappardelle cu trufe și Parmigiano Reggiano 24 mesi   39,- 

350 g   vegetarian

pappardelle, usturoi, trufe proaspete, unt, Parmigiano 

Reggiano 24 mesi

Shiitake sote cu nuci caju    36,- 

350 g   vegan

ciuperci shiitake, ceapă, usturoi, ciuperci champignon, 

muguri de bambus, ardei gras, ceapă verde, nuci caju, 

orez basmati, sirop de agave, sos de ciuperci, sos de soia

Spicy bamboo noodles   36,- 

350 g   vegan

tăiței din grâu fără ou, usturoi, urechi de lemn negre, 

muguri de bambus, pastă picantă făcută în casă, ceapă verde, 

dovlecel, morcovi, ardei gras

Orez prăjit  cu crispy tofu   36 ,- 

350 g   vegan

dovlecel, morcovi, tofu, pesmet panko, usturoi, mix de salată, 

sos sweet chili

Raw cake trio    24,-

120 g  raw-vegan

nuci pecan, migdale, caju, unt de cacao, unt de cocos, 

curmale, cacao, fructul pasiunii, fructe de pădure

Brownies cu unt de arahide și cremă de vanilie    24,-

120 g  vegetarian

ciocolata neagră, ouă, unt, vanilie, lapte

Mousse de ciocolată și cocos cu vișine     24 ,-

120 g  vegetarian

ciocolată neagră, lapte de cocos, frișcă de cocos,

vișine, crumble de migdale, chips din banane cu sfeclă roșie

Carrot cake   24,-

120 g  vegan

morcov, nucșoară, vanilie, suc de ananas, miez de nucă, 

alune de pădure, caju, lime 

11
Brânzeturi

Selecție de brânzeturi    50,-

200 g  vegetarian

 prune uscate, miez de nucă,

 pâine cu maia făcută de noi

06
De Savurat

lângă
preparatele deja alese

Orez basmati     9,- 

150 g   vegan

Salată mixtă cu vinegretă 9,- 

150 g  raw-vegan

Kalle la gril   14,- 

150 g   vegan

Cartofi dulci prăjiți cu pecorino siciliano   14,- 

150 g   vegetarian

Maki Tempura Platter    35,-

300 g  vegan

orez pentru sushi, alge nori, avocado, ridiche daikon murată, 

maioneză vegană făcută în casă, ghimbir, wasabi, 

chips-uri de cocos, castravete, ardei, sos de soia

California Platter    35,-

300 g  vegetarian

orez pentru sushi, alge nori, avocado, ridiche daikon murată, ceapă 

verde, cremă de brânză, zucchini, maioneză vegană făcută în casă, 

sos sriracha, wasabi, ghimbir murat, sos de soia

10
Desert Bar

Espresso   9,-  
30 ML

Cafea 100 % Arabica

Massala latte   17,- 
 
250 ML

Masala homemade, cremă din lapte / cocos /

migdale
 

Unicum Zwack   19,- 
 
40 ML    40% ABV

Lichior unguresc de ierburi aromatice
 

Fernet Branca   19,- 
 
40 ML    39% ABV

Lichior digestiv
 

Snowball   29,-   
 
DULCE-ACRI�OR, FRUCTAT, CREMOS ȘI SAVUROS
120 ML  vegetarian 14,5%  ABV

Limoncello homemade, lichior de ou, prosecco, lămâie, chips-uri

de cocos

Hennesy Xo   110,-  
 
40 ML 40% ABV

Cognac franțuzesc
 

Arancello homemade   19,-   
 
40 ML 32% ABV

Lichior din coji de portocaleă
 

Kombucha Negroni    29,-   
 
120 ml, VEGAN 14 % ABV

Gin Plymouth, Campari, Vermouth, Kombucha cu

rodie

Tepache Highball     29,-   
 
120 ml, VEGAN 14 % ABV
BOGAT ÎN PROBIOTICE, CU O AROMĂ EXOTICĂ �ȘI RĂCORITOARE

Rom spiced, lime, tepache cu mango și chili home

made, gheață

Liliac Nectar de Transilvania     18,-   
 
11% ABV

Transilvania, Romania

 Muscat Ottonel

Cei curioși de experiențe culinare cu un plus de 
aromă sunt invitați să exploreze raftul nostru de 
condimente și uleiuri selecționate.   

Avem rugămintea ca, în momentul comandării, să ne 
informați cu privire la toate ingredientele care vă 
provoacă alergii sau față de care aveți intoleranță.

 
Preparatele noastre sunt gătite cu drag din ingrediente 
autentice, care provin în mare parte din surse locale 
şi ecologice. 

Lista alergeni

1. Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelta, 
grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate;
2. Ouă și produse derivate;
3. Arahide și produse derivate;
4. Soia și produse derivate;
5. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză);
6. Fructe cu coajă, adică migdale (Amydalus communis L.), 
alune de pădure (Corylus avellana), 
nuci (Iuglas regia), anacarde(Anacardium occidentale), 
nuci Pecan [Caraya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch)], 
nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), �stic (Pistacia vera), 
nuci de Macadamia, 
nuci de Queesland (Macadamia ternifolia) și produse derivate;
7. Țelină și produse derivate;
8. Muștar și produse derivate;
9. Semințe de susan și produse derivate.

Varza a la Cluj   36,- 

350 g   vegan

kimchi făcută în casă, ragu din ciuperci, orez românesc integral, 

ceapa, hribi, smântână de caju făcută în casa, cimbru uscat, mărar 

proaspat

Baton cu inserție de pere caramelizate     24 ,-

120 g  vegetarian

lapte de cocos, portocală, pere, ciocolată neagră,  migdale


