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Hamei
Claritate
Amăreală

SESSION IPA  4.5%

Bere cu o concentrație mai scăzută de alcool pentru 
a putea fi băută la o masă de prânz sau, în contextul 
în care vrei să bei mai multe, fară să te ia cu amețeală.

MORNING GLORY

Hamei
Claritate
Amăreală

INDIA PALE ALE  6%

Exotică, cu note de mango, grapefruit și tușe de 
citrice. Puternic amară, evidențiind perfect caracterul 
hameiului.

SPLIT THE POT

Hamei
Claritate
Amăreală

NEW ENGLAND IPA  7%

O bere cu tărie crescută, hazy, miros de iarbă, bine 
aromată, cu mult hamei și note de fructe tropicale: 
ananas, mango, piersică.

 GROUND ZERO  BEERS



IMPERIAL FUCK

Hamei
Claritate
Amăreală

DOUBLE IPA  9%

O bere puternică, cu gust bogat, mai amară și mai 
aromată decât IPA, dar și cu o dulceață reținută. 
Una dintre cele mai puternice beri produse în România.

AMBER GUERRE

Hamei
Claritate
Amăreală

AMERICAN RED ALE  5.6%

O bere roșie cu arome florale complexe și note de 
fructe negre, stafide, dar cu o amăreală fermă. Creată 
special pentru pairing-ul cu burger și carne la grătar. 

BLACK HOLE

Hamei
Claritate
Amăreală

HOPPY PORTER  4.5%

Bere brună cu un corp mediu și concentrație mică de 
alcool. Gust ușor dulceag cu arome de malțuri prăjite, 
ciocolată neagră și tușe de cafea. 

0.33L

19

0.33L

14

0.33L

1.5L

6611
0.2L 0.4L

19

8
0.2L 0.4L

15

8
0.2L 0.4L

15 14

 GROUND ZERO  BEERS



 GROUND ZERO  SPECIAL BEERS

XPERIMENTALE 012

NEW ENTRY

Hamei
Claritate
Amăreală

BARREL AGED GOSE  5%
Îmbătrânită 3 luni în butoi de Merlot, oferă o 
experiență similară cu cea a unui vin spumant
atât prin gust, cât și prin carbonatare.
Note de sare, caise verzi, mere verzi și citrice.

0.33L

25

XPERIMENTALE 013

Hamei
Claritate
Amăreală

IMPERIAL STOUT  10%
O bere tare, bine echilibrată și corpolentă. 
Gustul predominant de lichior de ciocolată neagră
și caramel este îmblânzit ușor de păstăile de vanilie
și cocos.

0.2L 0.4L

12 22
0.33L

20

NEW ENTRY



 GROUND ZERO  SPECIAL BEERS

Culoare rubinie. Dovleac, scorțișoară, nucșoară, ghimbir, vanilie.

4 tipuri de hamei care oferă un gust intens floral, spicy și citrice.

XPERIMENTALE 008
DRY HOPPED IMPERIAL KOLSCH  8.5%

XPERIMENTALE 009
SPICED PUMPKIN ALE  5.5%

Culoare auriu pal, cu dulceață subtilă și amăreală moderată, 
cu note picante și florale.

XPERIMENTALE 010
UNFILTERED PILS  5%

Gust citric acrișor și sărat, cu note de grapefruit, lămâie și caise.

XPERIMENTALE 011
APRICOT GOSE  5%

0.2L 0.4L

10 19

0.4L

9

0.2L 0.4L

9 15

0.2L 0.4L

9 17

Arome de iarbă, grapefruit, mentă, coulis de cireșe și cranberry.

CIRCLE JERK
MILKSHAKE IPA  6% 0.4L

9



DERANJ  BEERS 

KOLSCH  4.9%

Stil de bere tradițional nemțesc, fermentată și 
maturată natural până atinge gustul specific, 
lejer și răcoritor.

DERANJ ORANJ
ORANGE WHEAT ALE  5%

DERANJ BLONDĂ

Bază de malț nemțesc din orz și grâu, peste care 
adăugăm hamei din Washington. După ce-i lăsăm 
drojdiei suficient timp să fermenteze natural, berea 
trece printr-un proces de maturare la finalul căruia se 
adaugă extract de portocale 100% natural.

DERANJ IPA
INDIA PALE ALE  5.8%

O bere de tip india Pale Ale brasată cu malțuri, hamei 
și drojdie de cea mai înaltă calitate, pentru un 
echilibru perfect.

8
0.2L 0.4L 0.5L

15 16

8
0.2L 0.4L 0.5L

15 16

9
0.2L 0.4L 0.5L

17 18



GUEST BEERS & EXTRA

FRITZ COLA W/WO SUGAR

MELLOW ORANGE/MANGO/APPLE

0.33L 13

0.33L 13

CIDRU MERE/PERE 0.33L 14

ȘPRIȚ MERLOT ROTENBERG 0.2L 13

PLAYER ONE RESPAWN
WEISS  5% 0.2L 0.4L

9 16

SCHNEIDER WEISSE TAP 1
HELLE WEISSE  4.9% 0.5L

16

SCHNEIDER WEISSE TAP 3
ALKOHOLFREE  0.0% 0.5L

17

SCHNEIDER WEISSE TAP 4
FESTWEISSE  6.2% 0.5L

20

SCHNEIDER WEISSE TAP 5
HOPFENWEISSE  8.2% 0.5L

20

SCHNEIDER WEISSE TAP 6
AVENTINUS  8.2% 0.5L

20



CLASSIC BURGER 

BUSINESS LUNCH

Carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, brânză 
cheddar maturată, salată iceberg, bacon, dulceață de 
ceapă roșie, castraveți murați, sos burger.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

Soup + main course
ASK for the daily option (luni-vineri 12-18)

28

25

37

~410 g

SPICY BURGER 
Carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, brânză 
cheddar maturată, salată iceberg, bacon, jalapenos, fasole 
picantă, sos sriracha, sos burger.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

28

37

~390 g

TEX MEX BURGER 
Carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, brânză 
cheddar maturată, salată iceberg, bacon, castraveți 
murați, guacamole, chili con carne.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

29

38

~415 g

ITALIAN BURGER 
Carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, rucola, 
prosciutto crudo, pomodori secchi, mozzarella, sos pesto, 
sos burger.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

32

41

~375 g

ONION RINGS BURGER  
Carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, brânză 
cheddar maturată, salată iceberg, bacon, inele de ceapă, 
castraveți murați, sos burger.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

31

40

~445 g

BEEF BURGERS

FOOD X SWITCH.EAT



SWITCH & EAT BURGER 
Carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, rucola, 
dulceață de ceapă roșie, 2x gouda, castraveți murați, 
bacon, pulled pork, jalapenos, ceapă prăjită, sos burger. 

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

35

44

~455 g

CHICKEN HALLOUMI BURGER 
Piept de pui gătit sous vide, chiflă albă cu semințe de 
dovleac, bacon, rucola, halloumi, roșie, sos secret.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

29

38

~330 g

PULLED PORK PARTY 
Pulled pork, chiflă albă cu semințe de dovleac, salată de 
varză roșie, morcov și ceapă verde, puțin picante, sriracha 
mayo, ceapă prăjită, sos bbq honey.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

29

38

~390 g

GO VEGGIE 
Burger vegan, chiflă vegană, dulceață de ceapă roșie,  
ceapă prăjită, rucola, roșie, halloumi, sos bbq honey, muștar.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

29

38

~340 g

FOOD X SWITCH.EAT

OTHER & VEGGIE BURGERS

EMPIRE STATE BURGER 
2x carne de vită, chiflă albă cu semințe de dovleac, 
dulceață de ceapă roșie, salată, brânză cheddar, castraveți 
murați, roșie, gouda, bacon, jalapenos, sos burger, muștar.

*Meniu cu cartofi prăjiți și salată de varză roșie 

42

51

~590 g



FOOD X SWITCH.EAT

SIMPLE NACHOS 
Nachos, sos cheddar, guacamole, ceapă verde, jalapenos

15
~200 g

TEX MEX NACHOS 
Nachos, chili con carne, sos cheddar, jalapenos 

20
~200 g

PULLED PORK NACHOS 
Nachos, pulled pork, sriracha mayo, cheddar sauce

20
~200 g

STARTERS

MAIN COURSE

PORK BBQ RIBS HALF RIB/WHOLE RIB 
Coaste de porc cu sos honey-bbq, salată de
varză roșie, morcov, ceapă verde, puțin picantă.

*Meniu cu cartofi prăjiți, half rib/whole rib 32/55

23/46
~270 g / ~550 g

~290 g / ~580 g
5 OR 10 CHICKEN WINGS HOT/SWEET 
Aripioare de pui la cuptor în sos, cartofi prăjiți, 
garlic mayo, ceapă verde.

22/38

CHICKEN SALAD + HALLOUMI 
Piept de pui gătit sous vide, salată rucola, roșii, 
halloumi, semințe de dovleac, dressing.

28
~270 g



FOOD X SWITCH.EAT

NEAOȘ DOG
Cârnat de porc, baghetă, sos de muștar cu usturoi,
castravete murat, ceapă prăjită

27
~270 g

SPICY DOG
Cârnat de porc, baghetă, fasole picantă cu chili în sos de 
soia, jalapenos, sriracha

29
~290 g

MEXICAN DOG
Cârnat de porc, baghetă, chili con carne, guacamole,
jalapenos, sos de cheddar

30
~330 g

WURST

PULLED PORK LOADED FRIES 
Cartofi prăjiți, pulled pork, sos cheddar   

25/29
S/XL

CHILI CON CARNE LOADED FRIES 
Cartofi prăjiți, chili con carne, sos cheddar, jalapenos 

25/29
S/XL

FETA LOADED FRIES 
Cartofi prăjiți, brânză feta

19/23
S/XL

CHEDDAR SAUCE LOADED FRIES
Cartofi prăjiți, sos cheddar

19/23
S/XL

LOADED FRIES



CARTOFI PRĂJIȚI 10230 gr

13230 gr

13230 gr

13200 gr

9200 gr

7150 gr

CARTOFI PRĂJIȚI CU PARMEZAN 

CARTOFI PRĂJIȚI CU MUJDEI 

INELE DE CEAPĂ

SALATĂ DE VARZĂ ROȘIE + morcov și ceapă, puțin picantă

SALATĂ DE CASTRAVEȚI MURAȚI

4SOSURI: sriracha, cheddar, bbq, maioneză cu usturoi,
sriracha mayo, honey-bbq, mujdei 

SIDES

FOOD X SWITCH.EAT


