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Listă alergeni
Alergenii din alimente se pot încadra conform Directivei CE 2000-13, în
următoarele grupe:
1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare
sau hibrizi ai acestora) și produse derivate
2. Crustacee și produse derivate
3. Ouă și produse derivate
4. Pește și produse derivate
5. Arahide și produse derivate
6. Soia și produse derivate
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
8. Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, nuci de
Brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci de Queensland) și produse derivate
9. Țelină și produse derivate
10. Muștar și produse derivate
11. Semințe de susan și produse derivate
12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru
13. Lupin și produse derivate
14. Moluște și produse derivate

În cazul în care suferiți de o alergie, vă rugăm să solicitați informații
suplimentare înainte de efectuarea comenzii.

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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MIC DEJUN

STARTERS

OUĂ OCHIURI (200 gr)…………………………………….………10 lei
pâine toast, ouă, bacon,
salată, roșii

BRUSCHETE MIXTE (280 gr)……………………………………..…..18 lei
somon, ciuperci, ton, roșii, mozzarella, usturoi,
busuioc, porumb, ceapă, pâine prăjită

OUĂ BENEDICT (300 gr)………………………………………….18 lei
bacon, ouă, salată verde, condimente,
sos olandez

VEGETARIAN DREAM (300 gr)………………………………………28 lei
salată de vinete , humus, ajvar, cremă de brânză,
falafel, roșii, focaccia

OMLETĂ OLD RED'S (250 gr)…………………………………...19 lei
ouă, roșii, castraveți, brânză telemea,
șuncă, ceapă, pâine prăjită

CREMĂ DE BRÂNZĂ PICANTĂ (300 gr)………………………..…33 lei
mix de brânzeturi, spanac, peperoncino, focaccia

OUĂ POȘATE PE FELII DE AVOCADO (250 gr)…………...22 lei
avocado, ouă, roșii, sos olandez, pâine prăjită

NACHOS GRATINAT (550 gr)………………………………………….34 lei
carne de vită tocată, cașcaval, măsline kalamata,
ceapă verde, nachos

IRISH BREAKFAST (500 gr)……………………………………….24 lei
ouă ochiuri, felii bacon, unt, roșii cherry,
cârnați, ciuperci la grătar, muștar

DUET DE TARTAR DE TON ȘI SOMON (200 gr)……………...38 lei
ton, somon, parmezan, ceapă, cremă de brânză,
susan, condimente , pâine prăjită

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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SUPE / CREME/ CIORBE

SALATE

SUPA / CREMA ZILEI (300 gr)…………………………………..12 lei

SALATĂ FALAFEL (450 gr)……………………………………….……22 lei
mix de salate, falafel, măsline,
roșii cherry, ardei gras

CIORBĂ DE CURCAN A LA GREC (350 gr)………………....15 lei
carne de curcan, ou, smântână, ceapă, morcovi, țelină,
lămâie, verdeață, condimente
CIORBĂ DIN COASTĂ DE PORC AFUMATĂ (350 gr)…..15 lei
coastă afumată, roșii, albitură, ceapă, morcovi, zeamă de
varză, verdeață
CIORBĂ DE VĂCUȚĂ (350 gr)…………………………………..15 lei
carne de vițel, borș, fasole verde, ceapă, țelină, morcovi,
roșii, verdeață, condimente
CIORBĂ DE BURTĂ DOBROGEANĂ (350 gr)……………..16 lei
burtă de vită, smântână, usturoi, morcov
incluse: chifle, smântână, ardei

SALATĂ CAESAR (350 gr)……………………………………………..26 lei
salată iceberg, pulpă de rață,
sos caesar, crutoane, parmezan,
oregano, roșii cherry, ardei gras
SALATĂ OSLO (350 gr)……………………………………………..….34 lei
mix de salate, mousse de avocado,
somon file, ton file, roșii cherry,
ceapă roșie, castraveți, capere
SALATĂ TEXAS WEST (450 gr)……………………………………..36 lei
mix de salate, brânză Philadelphia, vinete,
roșii, dovlecel, ardei gras, brânză cheddar,
mușchi de vită, castraveți, sos barbeque
SALATĂ MEDITERANEANĂ (450 gr)……………………………..38 lei
mix de salate, roșii cherry, ridichii, sos soia,
susan, calamar, tentacul calamar, creveți, scoici

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.

Friends, Foods & Drinks
It feels like home
www.oldredspub.ro

MENIU

The Old Red`s Jub Pub
The Old Red`s Jub Pub

PASTE & RISOTTO
LINGUINI AOP (150 gr)…………………………………….……..24 lei
linguini fresh, usturoi, ulei măsline, peperoncino
LINGUINI CARBONARA (250 gr)………………………………28 lei
linguini fresh, bacon, gran cucina,
parmezan, ou, prosciutto
LINGUINI QUATTRO FORMAGGI (250 gr)…………….….32 lei
linguini fresh, cașcaval, gorgonzola,
mozzarela, parmezan
LINGUINI MEDITERANEAN (350 gr)…………………………36 lei
linguini fresh, ceapă, usturoi, gran cucina, parmezan,
calamar, tentacul calamar, creveți, midii, verdeață

RISOTTO CURCAN (400 gr)………………………………………….26 lei
risotto, ceapă, usturoi, parmezan, piept de curcan, gran
cuccina, broccoli, spanac, unt
RISOTTO BERBECUȚ (400 gr)…………………………………..…..28 lei
risotto, ceapă, usturoi, parmezan, pastramă de berbecuț,
gran cucina, ardei gras, brânză cheddar, sos barbeque
RISOTTO CU FRUCTE DE MARE (450 gr)……………………….32 lei
risotto, ceapă, usturoi, parmezan, vin alb, unt, mozzarella,
calamar, tentacul calamar, creveți, midii, verdeață
se servește cu parmezan și ulei picant

LINGUINI MUȘCHI DE VITĂ (350 gr)………………………..38 lei
linguini fresh, ceapă, usturoi, parmezan,
mușchi de vită, unt

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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PESTE

PREPARATE PASARE

FISH & CHIPS (500 gr)…………………………………..………..32 lei
șalău, cartofi prăjiți, sos beer butter

ȘNIȚEL CURCAN (200 gr)……………………………………..………24 lei
piept de curcan, pesmet panko, ou, parmezan

SOMON LA GRĂTAR & LEGUME LA ABUR (400 gr)….38 lei
somon, lămâie, morcov, țelină, cartofi,
unt, condimente

PIEPT DE CURCAN TAPETAT CU VERDEȚURI (200 gr)……26 lei
piept de curcan, verdeață, parmezan, lămâie, sos soia, curry

FILE DE TON TAPETAT CU SUSAN (200 gr)………………42 lei
ton file, susan, lămâie, sos chilli
MIDII NEGRE BIO SOS ALB / SOS ROȘU (500 gr)……..44 lei
midii, ceapă, usturoi, unt, vin alb,
ceapă, verdeață / sos roșii

GALETTO LA GRĂTAR / CEAUN (500 gr)……………………...42 lei
cocoșel de munte cu piure aromatizat cu usturoi și ceapă
caramelizată
PULPĂ DE RAȚĂ CONFIATĂ PE PORTOCALĂ (250 gr)……36 lei
pulpă de rață, fructe de pădure, unt, ceapă roșie, portocală

MIX MEDITERANEAN (500 gr)……………………………..…42 lei
calamar, tentacul calamar, creveți, midii, pătrunjel,
lămâie, ceapă verde

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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PREPARATE PORC

PREPARATE BERBECUT

CEAFĂ DE PORC BIG MAMMA (700 gr)………………..…38 lei
ceafă de porc la baiț, cartofi prăjiți

JULIENNE DE BERBECUȚ (250 gr)………………………………...30 lei
pe pat de focaccia și mix de salate
ceapă, usturoi, vin alb, unt

PORC RIBS (700 gr)…………………………………………………40 lei
coastă de porc cu sos barbeque, cartofi prăjiți,
usturoi, parmezan
SLOW
COOKING

OLD RED’S PORC SHANK (950 gr)……………………………59 lei
ciolan de porc, capere, smântână, roșii uscate,
condimente, cartofi, rozmarin

PASTRAMĂ DE BERBECUȚ (250 gr)………………………………32 lei
la grătar / tigaie pe pat de salate
pastramă de berbecuț, usturoi, castraveți murați

SLOW
COOKING

COTLETE DE BERBECUȚ (350 gr)………………………………..…42 lei
la grătar pe pat de focaccia
mix de salate, castraveți murați

Un împărat a primit doi șoimi. Unul a fost antrenat, iar despre celălalt i sa spus că refuză să se
dezlipească de creanga pe care stătea. Unul dintre slujitori trebuia să se cațere în fiecare zi în copac
săi ducă de mâncare.
După ce a încercat în fel și chip să facă șoimul să zboare de pe creangă, împaratul șia rugat supușii
săl ajute. Un bătrân înțelept sa oferit să faca el asta și a doua zi când sa trezit, împaratul a vazut
șoimul zburând de colocolo.
 Cum ai făcut? șia întrebat el supusul.
 A fost foarte simplu. Nu a trebuit decât să îi tai craca de sub picioare.
Morala: Uneori trebuie să ni se taie craca de sub picioare, ca să ne aducem aminte că putem zbura.

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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PREPARATE VITA

BURGER STATION

ANTRICOT DE VITĂ (900 gr)…………………………..…………52 lei
pe pat de focaccia și mix de salate

BURGER KANSAS (350 gr)……………………………………..…..….34 lei
chiflă, carne de vită, roșie, ceapă, castraveți murați,
mousse de avocado

MUȘCHI DE VITĂ (450 gr)…………………………………..…….54 lei
cu sparanghel la grătar
MUȘCHI DE VITĂ GRATINAT (350 gr)………………..……..56 lei
cu gorgonzola
MUȘCHI DE VITĂ (350 gr)………………………………..……….58 lei
cu cremă de trufe și ciuperci
T‐BONE DE VITĂ (550 gr)………………………………..………110 lei

SLOW
COOKING

BURGER PULLED PORC (350 gr)…………………………..………..35 lei
chiflă, carne de porc, roșie, ceapă, castraveți murați,
cremă de brânză, maioneză
BURGER KING LEON (350 gr)………………………………..……….36 lei
chiflă, carne de vită, roșie, ceapă, castraveți murați,
ou, brânză cheddar
BURGER PULLED DUCK (350 gr)………………….…………..…….38 lei
chiflă, pulpă de rață, roșie, ceapă, castraveți murați,
maioneză, cremă de brânză

MIX DE CĂRNURI LA WOK (400 gr)…………..…40 lei
pastramă de berbecuț, piept de curcan, mușchi de vită,
pulpă de rață, ceapă, usturoi, țelină, morcov, ardei gras, sos
chilli, sos worchester, lămâie, risotto, susan

se servește cu sosuri și cartofi prăjiți

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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WRAP STATUS

PLATOURI

WRAP OLD RED’S (500 gr)………………………………..………28 lei
lipie de casă, falafel, cremă de brânză, roșii, ceapă,
castraveți murați, brânză cheddar, gorgonzola

PLATOU BRÂNZETURI (500 gr)……………………….……………..38 lei
(pentru 2 persoane)
mozzarella, parmezan, brânză cheddar,
cașcaval afumat, nuci, mere, struguri, grisine

WRAP BIRMINGHAM (500 gr)……………………………..…..30 lei
lipie de casă, carne de vită, cremă de brânză, roșii, ceapă,
castraveți murați, brânză cheddar, gorgonzola
WRAP PULLED PORK (500 gr)……………………………….….32 lei
lipie de casă, carne de porc, cremă de brânză, roșii, ceapă,
castraveți murați, brânză cheddar, gorgonzola
SLOW
COOKING

WRAP CONFITURA PULLED DUCK (500 gr)……………….36 lei
lipie de casă, pulpă de rață, cremă de brânză, roșii, ceapă,
castraveți murați, brânză cheddar, gorgonzola
se servește cu sosuri și cartofi prăjiți

ANTIPASTO (1000 gr)………………………………………..…………..52 lei
(pentru 2 persoane)
focaccia, mozzarela, roșii uscate, prosciutto, salam picant,
parmezan, bresaola, măsline, legume la grătar
PLATOU OLD RED’S (1200 / 2400 gr)…………….….80 lei / 160 lei
(pentru 2 sau 4 persoane)
mini burger, coaste de porc, piept de curcan,
file de șalău, focaccia, cartofi prăjiți, salată, sos
PLATOU GURMAND……………………………………...100 lei / 200 lei
pe pat de focaccia (1200 / 1400 gr)
(pentru 2 sau 4 persoane)
ceafă de porc big mamma, mușchi de vită,
pastramă de berbecuț, cotlete de berbecuț, cârnați,
salată, cartofi prăjiți, salată de murături

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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MENIU COPII

MENIU PIZZA

PASTE BOLOGNESE (200 gr)……………………………….….…16 lei
paste, carne de vită, morcov, țelină, ceapă, suc de roșii

PIZZA CAPRICIOSA (350 gr)……………………………………..…..23 lei
sos de roșii, mozzarella, șuncă,
ciuperci, măsline, anghinare

PIEPT DE CURCAN LA GRĂTAR (200 gr)…………………....18 lei
cartofi prăjiți, piept de curcan
ȘNIȚEL DE CURCAN CU PIURE (200 gr)……………………..20 lei
piept de curcan, pesmet panko, ou, cartofi, unt, lapte

focaccia
FOCACCIA SIMPLĂ (200 gr)………………………………………8 lei
FOCACCIA USTUROI (200 gr)……………………………….…..10 lei
FOCACCIA PARMEZAN (230 gr)………………………….…….12 lei

LIVE.
LOVE.
PIZZA.

PIZZA QUATTRO STAGIONI (350 gr)…………………….….…...24 lei
sos de roșii, mozzarella, ciuperci,
șuncă, salam, măsline
PIZZA DIAVOLA (350 gr)……………………………………….……...24 lei
sos de roșii, mozzarella, salam picant,
peperoncino
PIZZA PROSCIUTTO CRUDO (350 gr)……………………………..26 lei
sos de roșii, mozzarella, prosciutto crudo
PIZZA QUATTRO FORMAGGI (350 gr)………………………….30 lei
mozzarella, cașcaval afumat, gorgonzola,
parmezan, roșii cherry, rucola
PIZZA OLD RED’S (350 gr)………………………………………..……36 lei
salam, șuncă, sos de roșii, mozzarella, bacon, gorgonzola

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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GARNITURI / SALATE
SALATĂ VERDE (100 gr)…………………………………….….……5 lei
SALATA GRĂDINARULUI (150 gr)………………….……….……8 lei
mix salate
SALATĂ DE MURĂTURI (150 gr)………………….…………...…8 lei
gogoșari murați, castraveți murați
SALATĂ LITORAL (150 gr)…………………………………….…..10 lei
mix salate, roșii, ceapă, brânză telemea, susan
SALATĂ RUCOLA ȘI PARMEZAN (150 gr)…………………..18 lei
rucola, roșii cherry, parmezan

CARTOFI CU ROZMARIN LA CUPTOR (200 gr)……………..…..9 lei
cartofi, rozmarin
LEGUME DE SEZON LA GRĂTAR (200 gr)……………………..…..9 lei
ceapă, roșii, dovlecel, ardei gras, vinete, ciuperci, usturoi
DUET DE BROCCOLI CU CONOPIDĂ (200 gr)………………..…..9 lei
broccoli, conopidă, unt, vin alb
CARTOFI PRĂJIȚI CU PARMEZAN ȘI USTUROI (200 gr).…..10 lei
cartofi, parmezan, usturoi
CIUPERCI SOTE LA TIGAIE / GRĂTAR (200 gr)………….…..…10 lei
ciuperci, usturoi, verdeață

CARTOFI PRĂJIȚI (200 gr)…………………………………………..6 lei
OREZ CU LEGUME (200 gr)…………………………………………8 lei
orez, morcov, ardei gras, dovlecel, ciuperci

SPARANGHEL VERDE (150 gr)………………………………….…...14 lei
sparanghel, unt, usturoi, vin alb

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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DESERTURI

TOPPING-URI

ȘTRUDEL CU MERE ȘI ÎNGHEȚATĂ (200 gr)……….……...16 lei
foietaj, mere, înghețată de vanilie, nucă

ARDEI GRAS �70 GR�…………………….…………………………………2 LEI
ARDEI IUTE �70 GR�……………………………………………..…………2 LEI
RUCOLA �70 GR�………………………………………………….…………3 LEI
DULCEAȚĂ �70 GR�…………………………………………………………3 LEI
MĂSLINE �70 GR�……………………………………………..……………3 LEI
ROȘII �70 GR�…………………………………………………………………3 LEI
ROȘII CHERRY �70 GR�……………………………………………………3 LEI
BRÂNZĂ �70 GR�………………………………………..……………………3 LEI
BRÂNZĂ CHEDDAR �70 GR�……………………………………………4 LEI
PARMEZAN �70 GR�……………………………………………….………4 LEI
PIEPT DE PUI �70 GR�…………………………………………………..…4 LEI
SALAM PIZZA �70 GR�………………………………………….…………4 LEI
ȘUNCĂ �70 GR�……………………………………………….………………4 LEI
BACON �70 GR�………………………………………………………………4 LEI
ANȘOA �70 GR�………………………………………………………………5 LEI

CHEESE CAKE (200 gr)……………………………..…………...…18 lei
biscuiți, cremă de brânză, dulceață, fructe de pădure
PAPANAȘI (300 gr)…………………………………………….….…19 lei
brânză proaspătă de vaci, gogoașă, smântână, dulceață
DESERT OLD RED'S (200 gr)………………………….…….……22 lei
clătite cu vișine și mascarpone

SOSURI
MUJDEI DE USTUROI….………….………………………...………2 LEI
SOS DULCE…….………………….…………………..…………….……2 LEI
SOS PICANT…………………………………….…..……………………2 LEI
SOS CHILLI……………………………………………………………..…3 LEI
SMÂNTÂNĂ CU USTUROI….…………….…………….……….…3 LEI

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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CAFEA / COFFEE

CEAI CALD / HOT TEA

ESPRESSO (40 ml)…….……………………………………………….7 lei
ESPRESSO DECOF (40 ml)………………………………………….8 lei
CIOCOLATĂ ALBĂ / NEAGRĂ (220 ml)………………………10 lei
ESPRESSO DOPPIO (80 ml).……………………………………..11 lei
CAPUCCINO (120 ml)………………………………………………11 lei
CAPUCCINO FREDO (220 ml)…………………………………..12 lei
CAPUCCINO DECOF (120 ml)…………………………………..12 lei
CAPUCCINO VIENEZ (120 ml)…………………………………..12 lei
CAFFE LATTE (220 ml)………………………………………..……12 lei
4 COLOURS CAFFE (220 ml)……………………………….…….13 lei

FRUCTE / FRUITS (300 ml)……………………………….….…….…..9 lei
(nuit d’ete/provence/camomille/menthe poivre)
NEGRU / BLACK (300 ml)…………………………………………..…...9 lei
(breakfast/quatro fruits rouges)
VERDE / GREEN (300 ml)………………………………………….…….9 lei
(soleil vert/chine au jasmine)
ROȘU / RED (300 ml)……………………………………………….....….9 lei
(rooibos citrus/vanilla)

CAFEA CU ALCOOL / COFFEE WITH ALCOHOL
IRISH COFFEE (220 ml)…………………………………………….17 lei
BAILEY’S COFFEE (220 ml)……………………………………….17 lei
JAMAICA COFFEE (220 ml)……………………………………...17 lei
(rom, Kahlua, cafea, frișcă)
MEXICAN COFFEE (220 ml)………………………….………….17 lei
(tequila, Kahlua, cafea, frișcă)
PEPPERMINT COFFEE (220 ml)….…………………………….17 lei
(sirop mentă, Bailey’s, cafea, lapte)

APA PLATA / STILL WATER
BUCOVINA (330 ml)………………………………………….…….……..6 lei
BUCOVINA (750 ml)……………………………………………….…..….9 lei

APA MINERALA / SPARKLING WATER
BUCOVINA (330ml)…………………………………………….…..…….6 lei
BUCOVINA (750 ml)……………………………………………….………9 lei

ENERGY DRINK
POWER HORSE (250 ml)…………………………………………….…..6 lei
RED BULL (250 ml)………………………………………………….……10 lei

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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RACORITOARE / SOFT DRINKS

MILKSHAKE & FRAPPE

THE GREEN SIDE OF COLA (fără zahăr) (330ml)………....6 lei
(cola, vișine, portocale)

BANANA (500 ml)……………………………...…..……….…………..14 lei
(banană, lapte, frișcă lichidă)

PEPSI (250 ml)………………………………………..…………..…….7 lei
PEPSI TWIST (250 ml)………………………………………….…….7 lei
PEPSI LIGHT (250 ml)…………………………………………………7 lei
7UP (250 ml)……………………….……………………………………7 lei
MIRINDA (250 ml)…………………………………………………….7 lei
EVERVESS TONIC (250 ml………………………………………….7 lei

CIOCOLATĂ (500 ml)…………………………………………………….14 lei
(ciocolată, lapte, frișcă lichidă)

PRIGAT NECTAR (250 ml)…………………………………………..9 lei
(portocale, piersici, pere, kiwi, căpșună/banane)
LIPTON ICE TEA LEMON (250 ml)….…………………………...9 lei
LIPTON ICE TEA PEACH (250 ml)…………………………………9 lei

CĂPȘUNI (500 ml)…………….………………………………………….14 lei
(căpșuni, lapte, frișcă lichidă)
VANILIE (500 ml)………………………………………………………….14 lei
(vanilie, lapte, frișcă lichidă)
BLACK & WHITE (500 ml)……………………………………………...14 lei
(vanilie & ciocolată, lapte, frișcă lichidă)
BOUNTY FRAPPE (350 ml)….……………………………………..….18 lei
SNICKERS FRAPPE (350 ml)…………….…………………………….18 lei
OREO FRAPPE (350 ml)…………….………………………………….18 lei

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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LEMONADE + FRESH JUICE

SPARKLING COCKTAILS

FRESH PORTOCALE / GRAPEFRUIT (250 ml)…………….12 lei
LIMONADĂ CLASICĂ (500 ml)………………………………….14 lei
LIMONADĂ MENTĂ / GHIMBIR (500 ml)………………...15 lei
LIMONADĂ FRUCTE (500 ml)…………………………………..16 lei
(pepene galben, pepene roșu, căpșuni)

KIR ROYAL (120 ml)…………………………………..………………….16 lei
(prosecco, cassis)

FRESH MORCOV / MĂR / SFECLĂ (250 ml)…………..….16 lei

BELLINI (120 ml)…………….…………………………………………….16 lei
(prosecco, piure piersici)

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
WILD BERRY SMOOTHIE (400 ml)…………………………….20 lei
(mix piňa colada, suc de portocale, banane proaspete,
sirop Monin de zmeură, ananas)
GROUPIE GRIND (400 ml)……...……………………………….20 lei
(piure Monin de mango, suc de ananas, mix piňa colada,
piure de căpșuni)
BERRILICIOUS (400 ml)……………………………………………22 lei
(sirop de zmeură, căpșuni, suc de portocale)
MANGO - BERRY COOLER (400 ml)…………………………..22 lei
(mango, căpșuni, suc de ananas, suc de portocale,
Sweet & Sour, 7Up)
STRAWBERRY BASIL LEMONADE (400 ml)………………..24 lei
(busuioc, căpșuni, sirop de zahăr, suc de lămâie)

MIMOSA (120 ml)………………………………………………………..16 lei
(prosecco, suc de portocale)

APEROL SPRITZ / FIZZ (250 ml)………………………….22 lei / 24 lei
(prosecco, aperol, apă minerală / 7Up)
HUGO (250 ml)……………………………………………………………22 lei
(sirop Erdelflower, prosecco, apă minerală, mentă)

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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CLASSIC COCKTAILS
WHITE RUSSIAN (250 ml)………………………………………..18 lei
(vodka, Crème Café, whipped cream)

SEX ON THE BEACH (250 ml)…………………………………………25 lei
(vodka, peach tree, orange juice, grenadine)

BLACK RUSSIAN (250 ml)…………………………………………18 lei
(vodka, Crème Café)

LONG ISLAND ICE TEA (250 ml)……………………………………..25 lei
(vodka, rum, gin, tequila, triple sec, Pepsi)

ABSOLUT PEACH KISS (250 ml)..……………..…..…....…….20 lei
(vodka, peach tree, 7Up)

MAI TAI (250 ml)………………………………………………………….25 lei
(white rum, black rum, pineapple juice,
orange juice, grenadine)

BLUE HAWAIIAN (250 ml)………………………………………..20 lei
(rum, pineapple, juice, rum cocos liqueur, blue curacao)
COSMOPOLITAN (250 ml)……………………………………….20 lei
(vodka, triple sec, cranberry juice)
MARTINI COCKTAIL (250 ml)……………….…..……………..20 lei
(dry martini, gin)
MARGARITA (250 ml)……………………………………………..20 lei
(tequila, triple sec, lemon juice)
PINA COLADA (250 ml)…………………………………………….22 lei
(rum, rum cocos liqueur, whipped cream, pineapple juice)

AMARETTO SOUR (250 ml)………………….….…………..……….25 lei
(Amaretto, zahăr brun, lime, portocală)
GODFATHER (250 ml)…….…………………………………………….25 lei
(whiskey, Amaretto)
GODMOTHER (250 ml)…………………………………………………25 lei
(vodka, Amaretto)
DAIQUIRI (250 ml)………………………………………………………..25 lei
(rom, triplu sec, suc lămâie)

www.oldredspub.ro

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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SPECIAL COCKTAILS
BAHAMA MAMA (300 ml)……..………………………………..26 lei
(Malibu Coconut, rom, lichior de banană,
Monin Grenadine, suc de portocale și ananas)
MAI TAI ONE ON (300 ml)…………………………………….….26 lei
(rom, Cointreau, Monin de migdale,
lămâie verde , suc de portocale)
PURPLE HAZE (300 ml)……………………………..…..…………26 lei
(vodka, gin, rom, Sweet & Sour, 7Up, lichior de mure)
ELECTRIC BLUES (300 ml)…………………………………………26 lei
(vodka, gin, rom, lichior Blue Curacao, Sweet & Sour, 7Up)
MANGO TEQUILA SUNRISE (300 ml)……………………….27 lei
(tequila, rom, suc de portocale,
piure de mango, Monin Grenadine)

STRAWBERRY MOJITO (300 ml)……………………………….…..28 lei
(rom, mentă, 7Up, piure de căpșuni, lămâie verde)
HURRICANE (300 ml)………………………………………………..….29 lei
(suc de portocale, mango și ananas,
rom alb&negru, Amaretto, Monin Grenadine)
FRUIT PALOOZA (300 ml)…………………….……………………...29 lei
(lichior de banană, Malibu Coconut,
mix Sweet & piure de căpșuni, 7Up)
MAGICAL MISTERY MOJITO (300 ml)…………………………….29 lei
(gin, sirop Monin de soc, mentă,
lămâie verde, 7Up, sirop Monin de castravete)
CRISP SIPPER (300 ml)………………………………………………….30 lei
(gin, sirop de castravete, apă tonică, zmeură, portocale,
lămâie verde, castravete, rozmarin, cimbru)

SOUTHERN ROCK (300 ml)………………………………………27 lei
(whiskey, Southern Comfort, lichior de mure,
vodka, Sweet&Sour, 7Up)

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.

Friends, Foods & Drinks
It feels like home
www.oldredspub.ro

MENIU

The Old Red`s Jub Pub
The Old Red`s Jub Pub

LONG DRINKS

SHOTS

VODKA PORTOCALE (300 ml)…………………………………..20 lei
VODKA MERE (300 ml)…………………………………………….20 lei
WHISKEY COLA (300 ml)………………………………………….20 lei
WHISKEY MERE (300 ml)………………………………………...20 lei
TEQUILA SUNRISE (300 ml)……………………………………..20 lei
(tequila, suc portocale, Grenadine)
CAMPARI ORANGE (300 ml)…………………………………….20 lei
(campari, suc portocale, felie de portocală)
CUBA LIBRE (300 ml)……………………………………………….20 lei
(rom, Pepsi, felie de lime)
GIN TONIC (300 ml)………………………………..……………….20 lei
(gin, apă tonică, felie de lămâie)
MOJITO (300 ml)…………………………………………………….22 lei
(rom, mentă, lime, zahăr brun)
CAIPIROSKA (300 ml)…………………………………….………..22 lei
(vodka, lime, zahăr brun)
CAIPIRINHA (300 ml)……………………………………………….22 lei
(pitu, lime, zahăr brun)
VODKA REDBULL (300 ml)………………………….…………...24 lei
JAGERMEISTER RED BULL (300 ml)………….….…..……….24 lei

BUBBLE GUM (40 ml)……………………………………………………12 lei
(vodka, orange juice, banana syrup, melon syrup, Grenadine)
KAMIKAZE (40 ml)……………………..………………..……………...12 lei
(vodka, triple sec, lime juice)
B 52 (40 ml)………………………………………………………………….12 lei
(crème café, irish cream liqueur, triple sec)
BLOWJOB (40 ml)……………………………………………………..….12 lei
(kahlua, irish cream liqueur, frișcă)
RUSTY NAILS (40 ml)………………………….…..….………………..12 lei
(whiskey, Drambuie)
GODFATHER (40 ml)……………………….….……………………….12 lei
(whiskey, Amaretto)
GODMOTHER (40 ml)……………………….………………………….12 lei
(vodka, Amaretto)

MY DAY IS NOT COMPLETE IF I DON`T TELL YOU I LOVE YOU!
Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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WHISKEY
SCOTCH
CHIVAS 12 Y.O. (40 ml)……………………………………….…..18 lei
CHIVAS 18 Y.O. (40 ml)…………………………………………….35 lei

BOURBON
MAKER’S MARK (40 ml)………………..………………………...22 lei

IRISH
JAMESON (40 ml)……………………...……………………………14 lei
JAMESON CASKMATES (40 ml)………………….…………….18 lei
JAMESON BLACK BARREL (40 ml)……………..…………….20 lei

SINGLE MALT
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BRANDY
METAXA 5* (40 ml)……………………………………………………...14 lei
METAXA 7* (40 ml)…………………….….…………………………….17 lei

COGNAC
MARTELL V.S. (40 ml)………………………..………...………………24 lei
MARTELL V.S.O.P. (40 ml)…………………………………………….32 lei
MATERLL XO (40 ml)…….…………………………………………..….90 lei

TEQUILA
OLMECA SILVER (40 ml)……………………….…..………..………..10 lei
OLMECA GOLD (40 ml)…………………………………………………12 lei

ROM

!
ATER !
W
E
A
V
SA
Q U IL
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K
DRIN

CHARDU 12 Y.O. (40 ml)………………………………………….24 lei
THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE (40 ml)………...25 lei
THE GLENLIVET 15 Y.O. (40 ml)………………………………..35 lei

HAVANA 3 Y.O. (40 ml)………………………………………………..10 lei
HAVANA ESPECIAL (40 ml)………..…….…………………………..16 lei
HAVANA 7 Y.O. (40 ml)………….…………..………………………...18 lei

TENNESSEE

GIN

JACK DANIEL’S (40 ml)…………………………………………….17 lei
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL (40 ml)……….….………..26 lei

BEEFEATER (40 ml)……………………………………………………….12 lei
BOMBAY SAPPHIRE (40 ml)..…….………………………………….14 lei

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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FINE SPIRITS
VERMUT
MARTINI BIANCO / ROSSO / DRY (40 ml)………………..12 lei

LICHIOR
KAHLUA (40 ml)………………………………………………………14 lei
BAILEY’S (40 ml)………………………………………………..…...14 lei
MALIBU (40 ml)…………………………………………...…...…...14 lei
SAMBUCA (40 ml)…………………..…………………………..….14 lei
SAMBUCA CAFÉ (40 ml)...……….…………………………..….14 lei
DISARONNO AMARETTO (40 ml)…………………………….14 lei

ANISE
OUZO 12 (40 ml)………………………………….…..……………..10 lei
ABSINTHE PERNOD (40 ml)………………………………….….15 lei

VODKA
ABSOLUT (40 ml)…………………………………………………….11 lei
OSTOYA (40 ml)………………………………………………………15 lei
BELUGA (40 ml)……………………………………………………...25 lei
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BITTERS
APEROL (40 ml)…………………………………………………………...12 lei
CAMPARI (40 ml)………………………………………………………….14 lei

DIGESTIVE
RAMAZZOTTI AMARO (40 ml)…………..………………………….12 lei
JAGERMEISTER (40 ml)…………………….……………………….….13 lei
ZETEA (40 ml)………………………………………..…………………….20 lei

PACHETE
ABSOLUT + 1 L SUC NATURAL……………………………………..160 lei
HAVANA 3 Y.O. + 4 PEPSI……………………………………….…..160 lei
JAMESON + 4 PEPSI………………………………………….…………180 lei
JACK DANIELS + 4 POWER HORSE……………………..………..200 lei
CHIVAS 12 Y.O. + 4 POWER HORSE…………………..…………220 lei

“Trust me,
you can
dance !”
- Vodka

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.
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CIDRU

BERE CRAFT SI VARIETATI

STRONGBOW GOLD APPLE (330 ml)………………………..10 lei
STRONGBOW PEAR (330 ml)…………………………………..10 lei
STRONGBOW RED BERRIES (330 ml)……………………….10 lei
STRONGBOW MEDIUM DRY (330 ml)………………….….10 lei
STRONGBOW ROSE APPLE (330 ml)…...…………………..10 lei
OLD MOUT KIWI & LIME (500 ml)…….……………………..15 lei
OLD MOUT PASSIONFRUIT & APPLE (500 ml)…..……..15 lei
OLD MOUT SUMMER BERRIES (500 ml)…………………..15 lei

GAMBRINUS PILSNER (400 ml)……………………………………..11 lei
SILVA ROMANIAN PALE ALE (330 ml)……………………………12 lei
SILVA STRONG DARK LAGER (330 ml)….….……..…………….13 lei
DESPERADOS (bere cu gust de tequila) (400 ml)……….….13 lei
EDELWEISS HEFE WEISSBIER( 500 ml)….….……………….….15 lei
BIRRA MORETTI SICILIANA (500 ml)……………………………..15 lei
BIRRA MORETTI TOSCANA (500 ml)……………………………..15 lei

BERE LA STICLA / BOTTLE BEER
BERE
BERE DRAUGHT
HEINEKEN (250 ml).………………………………………………….8 lei
HEINEKEN (400 ml………………….………………………………...9 lei
CIUC PREMIUM LAGER (250 ml)………………….………….…7 lei
CIUC PREMIUM LAGER (400 ml).……………………………….8 lei
EDELWEISS HEFE WEISSBIER (300 ml)………………….….10 lei
EDELWEISS HEFE WEISSBIER (500 ml)………………..…….13 lei

CIUC PREMIUM LAGER (330 ml………..……………………..…….9 lei
CIUC IPA (330 ml)………………………………………………….……..10 lei
(gust accesibil cu note floral fructate)
CIUC PREMIUM WEIZEN (330 ml)………………………………...10 lei
CIUC NATUR RADLER LEMON & LIME (330 ml)…………….10 lei
SILVA PREMIUM BLOND LAGER (330 ml)…………..………...10 lei
HEINEKEN (330 ml)………………………………………………………11 lei
AMSTEL (330 ml)…..……….………………………………………..….13 lei

BERE 0.0% (fara alcool) / NON-ALCOHOLIC BEER
CIUC NATUR RADLER LEMON & LIME (500 ml)………….….10 lei
CIUC NATUR RADLER LĂMÂIE ȘI ZMEURĂ (500 ml)…..….10 lei
HEINEKEN 0.0% (330 ml)………………………………………………11 lei

Preparatele noastre pot conține alergeni. În cazul în care aveți vreo alergie sau intoleranță la mâncare, vă rugăm să întrebați un membru al personalului despre ingrediente înainte să comandați.
Preparatele noastre pot conține materie decongelată în anumite perioade ale anului.

happiness provider

