
Grilled halloumi (250 g)     32lei 
(Ciabatta, halloumi, pesto, roşii, rucola)

  Steak Special (300 g)    28lei 
(ciabatta, antricot de vitã, baby spanac, roşii, 

parmezan)

Steak sandwich (375 g)     30lei
(ciabatta, antricot de vită, baby spanac, roşii, 

parmezan, sos special)

Ribs (700 g)    45lei
(coaste de porc, sos barbecue, cartofi prăjiţi)

Drunk ribs (700 g)    47lei
(coaste de porc marinate în bere şi suc de portocale, 

cartofi prăjiţi)

Frigărui de pui cu ananas (350 g)     28lei
(piept de pui, ananas, busuioc, cartofi prăjiţi)

Sandwich cu steak de conopidă (300g)  28lei 
(conopidă, parmezan, valeriană, roşie proaspătă, 

sos de pătrunjel şi usturoi, ciabatta)

12.30 – 4 pm // Întrebați-ne ce-am pregătit.

prânzul de

LUNI pâná

VINERI

MENIUL ZILEI

supă & fel principal
22 lei

un burger la alegere, 
cu cartofi prãjiţi şi salatã

MENIU BURGER     28 lei

all day long

Sâmbãta şi duminica încep fãrã regrete

weekend

de

40 lei

brunch

Scrambled rolls (450 g)
Rulouri de şuncă umplute cu omletă, roşii, 
baby spanac şi cheddar, servite cu pâine 

prajită. 

Huevos rancheros (500 g)
Două ochiuri, fasole roşie, ragu de ardei, 

roşii, usturoi, ceapă, piure chipottle; 
cheddar, coriandru*, lime, foi tortilla. 

Millennial (400 g)
Avocado toast, două ouă poşate, 
coriandru*, lime, mix de salatã.

Baked Avocado (450g)
Avocado umplut cu 2 ouă coapte în cuptor, 

servit cu mix de salată şi pâine toast

Omelette du fromage (400g)
Ouă, brânză de capră şi mărar, ciuperci 

grill, mix de salată, ciabatta

Hungover (400g)
Omletă cu baby spanac şi bacon, 

guacamole, castraveciori muraţi, toast

Alege o bautura: 
Cafea/ cappuccino/ suc fresh/ Mimosa/ 

Bloody Mary                    
              

*coriandrul nu e iubit de toată lumea, vă rugăm să ne 
spuneţi ce sentimente aveţi pentru el.

Alege un preparat:

Hot-dog

Clasic    14lei
(Chiflã hotdog, doi crenvurşti, 
ketchup, muştar)

Spicy     16lei
(Chiflã hotdog, doi crenvurşti, ceapã 
caramelizatã, jalapeno, muştar)

Grilled      16lei
(Chiflã hotdog, doi crenvurşti, castravete 
murat, ceapã caramelizatã, sos special) 

Mac'n'cheese Dog 300g    22 lei
(chiflă hotdog, crenvurst, paste cu ou, 
emmentaler, cheddar, bacon)

SUPA

Supa zilei (300 g)        13lei
 

Întreabã-ne despre:

e ca o îmbrãtişare
din interior

F O O D

> VEGETARIAN > VEGAN

Mac'n'chesse (300 g)    25lei 
(Penne, cheddar, emmentaler, sos de brânzã, 

bacon, pãtrunjel)

Chicken strips (300 g)     27lei
(piept de pui, fulgi de porumb, tzatziki)

Spicy Chicken Bun (300 g)    22lei
(chiflă, piept de pui, sriracha mayo, valeriană)

Spicy Pork Bun (300g)     24lei
(chiflă, fâşii de porc, cheddar, suncă, sos de 

ardei roşu, salată)

Pulled Pork (400 g)     28lei
(ciabatta, fâşii de porc, cheddar, şuncă, sos de 

ardei roşu, salatã)

Damn, Harlem!

Chicken Marsala (300 g)    28lei
(Penne, piept de pui, ciuperci, busuioc, sos de smântânã 

şi parmezan)  

Penne Genovese (350 g)       28lei
(Penne, piept pui, ciuperci, smântânã, pesto, busuioc, 

parmezan)

Penne all’arabiatta (300 g)       22lei
(Penne, sos de roşii, usturoi, ardei jalapeno, parmezan)

Italians
in Brooklin

Fries bucket (600g/50g/50g)     28lei  
(cartofi prăjiţi şi două sosuri la alegere)

Deep fried halloumi (150 g)     30lei
(Toast ciabatta, halloumi, tzatziki)

Sweet Fries Bucket (cartofi dulci prăjiţi şi două 
sosuri la alegere)     40 lei  

Dip&share

Cod de Alaska, cartofi prăjiţi, 
sos aioli (400g)     35 lei  

FISH&CHIPS

Coney
Island
Pizza 

Pizza americană, 
cu numere romane

I. Ciuperci, cartofi dulci, blue cheese, nuci, 
mozzarella, sos de roşii     26 lei 
II. Rucola, roşii, porumb, măsline, 
mozzarella, sos de roşii     24 lei 
III. Zucchini, vânătă, linte, brânză feta, 
rucola, pesto      26 lei  
IV. Brânză de capră, ardei kapia, ceapă, 
rucola, mozzarella, sos de roşii      26 lei 
V. Ton, ananas, ceapă, porumb, lime, 
mozarella, sos de roşii      28 lei
VI. Fructe de mare, sos de usturoi, lime, 
mozarella, sos de roşii      32 lei
VII. Carne de vită, jalapeno, cedar, 
mozzarella, sos de roşii     28 lei
VIII. Prosciutto, ciuperci, ardei kapia, 
ceapă, sos de roşii      28 lei
IX. Gorgonzola, gouda, blue cheese, 
parmesan, mozzarella     28 lei 
X. Şuncă, ciuperci, măsline, porumb, 
mozzarella, sos de roşii     27 lei
XI. Brânză Feta cu mărar, ou, valeriană, 
roşii, sos de roşii     27 lei  
XII. Halloumi, roşii, busuioc, sos de roşii   
28 lei  
XIII. Chilly Dog - hot dog wurst, cheddar, 
fasole roşie, fulgi de chilly, ceapă 
caramelizată, castravecior murat, muştar 
Dijon, sos de roşii     28 lei

Latina flavors

GuacaNachos (500 g)    32lei
(Nachos, sos cheddar, guacamole, ardei roşu)

Chilly con carne 300g     30 lei
(carne de vită, fasole roşie, chilly, coriandru, chiflă)

Quessadilla (350g)      28lei 
(piept de pui, fasole roşie, ardei kapia, roşie)

Quessadilla veggie (300g)      26lei 
(guacamole, fasole roşie, porumb, ardei kapia,

 spanac baby, ementaller)

BBQ



42 LEI

BURGER
TASTING
MENU 

3 mini-burger la alegere, 
cartofi prăjiți şi cartofi dulci, 
3 sosuri la alegere

*Toți burgerii de vită sunt gătiți mediu; 
te rugăm să ne spui cum îți place.

Extra sauce:
Mayo/cheddar/
sriracha/barbeque   
4 lei

Extra topping 
2 lei

BURGERI*
(350 g)

SALATA

Salatã veggie (200 g)    16lei
(Baby spanac, valerianã, rucola, ardei gras, 
roşii, seminte, dressing Dijon&vinaigrette) 

Salatã vitã (350 g)   32lei
(antricot de vitã, mix de salatã, parmezan, 
dressing Dijon&vinaigrette)

Salatã cu brânzã de caprã (300 g)    
30lei
(brânzã de caprã, rodie, mix de salatã, roşii, 
nuci, dressing Dijon&vinaigrette)

Salatã pui (350g)    28lei
(piept de pui la grãtar, salatã iceberg, baby 
spanac, valerianã, baghete de mãr stropite cu 
portocalã, dressing de mozzarella cu muştar)

Salatã ton (300g)     32 lei
(ton, castravete, avocado, porumb, coriandru, 
lime, ulei de mãsline, ou poşat)
 

Mini-burger nr.1, cartofi prăjiți, clătită    22 lei

Pui la grătar cu cartofi prăjiți    22 lei

Paste arabiatta, clătită   18 lei

Mini-fresh 0.25    7 lei
Mini-limonadã 0.25   6 lei

menu
JUNIOR 
(250 g)

desert

Clătite crêpes(ciocolată/dulceaţă) 
(250 g)    15 lei
Clătite crêpes cu ciocolată şi fructe 
(280 g)   18 lei
Clătite cu ciocolată şi fulgi de chilly 
(250g)   18 lei
Înghețată cu fructe proaspete (250 g)  
15 lei
Înghețată crazy big (400 g)   25 lei 
Salată de fructe (250g)     25 lei
Banana Split (250g)     18 lei
Banana pancakes 150g (clătite cu 
blat din banană şi ou, servite cu 
frişcă şi sirop de ciocolată)    25lei

GARNITURI

Cartofi prăjiți (200 g)   10lei

Cartofi prăjiți cu cheddar 
și jalapeno (250 g)    12lei

Cartofi prăjiți cu sos aioli
și pătrunjel (250 g)   12lei

Cartofi dulci/wedges prăjiți  
(250 g)   16lei

Mix de salată (150 g)   10lei

> VEGETARIAN > VEGAN

28 lei

30 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

28 lei

30 lei

27 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

24 lei

27 lei

36 lei

27 lei

28 lei

28 lei

27 lei

31 lei

28 lei

30 lei

30 lei

30 lei

30 lei

22 lei

23 lei

23 lei

22 lei

ALEGE UN NUMAR: ALEGE O LITERA:

1. Vitã, cheddar, ceapã, roşii, salatã, 
castraveti murati, sosul nostru special     

2. Vitã, cheddar, ceapã, salatã Iceberg, 
bacon, roşii, castraveti murati, sosul nostru 
special    

2.2. Dublu de mai sus (500g)    

3. Vitã, edam, jalapeno, castraveti murati, 
salatã    

4. Vitã, camembert, bacon, valerianã, 
muştar Dijon   

5. Vitã, cheddar, bacon, guacamole, 
maionezã    

6. Vitã, brânzã de caprã, valerianã, gem de 
citrice, sosul nostru special   

7. Vitã, ciuperci, bacon, rucola, emmentaler, 
sos aioli 

8. Vitã, ceapã, roşie, salatã verde, ou ochi, 
sosul nostru special 

9. Vitã, salatã verde, ciuperci, ananas, sos 
teriyaki  

10. Vitã, bacon, mozzarella, aioli, pesto 
rosu, rucola, nachos 

11. Vitã, brânzã Feta, tzatziki, roşie, 
valerianã, sosul nostru special 

12. Vitã, jalapeno cu miere, bacon, cheddar, 
salatã, castraveti murati, sosul nostru special

13. Pui, ceapă, roşie, castravete verde, 
salată creaţă, sos special 

14. Pui, jalapeno, salată iceberg, roşie, sos 
special 

15. Pui, valeriană, aioli, roşie, ciuperci 

16. Pui, tzatziki, rucola, roşie, sos special 

A. Halloumi, pesto, vânãtã, dovlecei, 
roşii, salatã, sosul nostru special 

B. Bloody veggie burger cu nãut, sfeclã, 
roşie, salatã verde şi sos special 

C. Patty din fasole roşie, ciuperci, 
ceapã, cartof şi pãtrunjel, cu salatã, 
castraveciori muraţi şi maionezã 
vegetalã 

D. Patty din orez brun, mix de seminţe, 
busuioc, cu guacamole, ceapã şi 
maionezã vegetarianã  

E. Patty din linte, ciuperci, ardei capia, 
cartof şi mãrar, cu muştar Dijon, 
valerianã, emmentaler şi sos special 

F. Patty din linte şi brânzã Feta, cu 
rucola, roşie şi aioli 

G. Patty din cartof dulce, vânãtã şi 
pãtrunjel, cu roşie, salatã, castravete 
fresh şi sos special 

H. Patty din nãut, tofu, ardei capia şi 
ierburi de Provence, cu rucola, roşie, 
castravete şi maionezã vegetalã 

I. Patty din linte, pãstârnac, morcov , 
dovlecel, cartof şi tofu, cu salatã, roşie, 
castraveciori şi maionezã vegetalã 

J. Patty din orez brun, mentã, morcov şi 
ciuperci, cu salatã, castraveciori muraţi 
şi sos special

K. Patty din nãut, cartof, ciuperci, ardei 
capia şi pãtrunjel, cu valerianã, roşie şi 
sos special 

L. Patty din nãut, ardei capia, edam, 
emmentaler, cheddar, cu salatã, 
castravete, roşie şi sos special 

M. File de cod de Alaska, roşie, aioli, 
valeriană 

ADAUGĂ ORICĂRUI BURGER
O PORŢIE DE CARTOFI PRĂJIŢI 
ŞI UN SOS PENTRU 10 LEI

75 lei
Combină cum vrei 
un burger tasting 
menu, o pizza şi 
un hotdog

BURGER
ROULETTE
70 lei

(şase mini-burgeri 
nr.1/A din care 
unul criminal de 
picant; cartofi 
prăjiţi)

ROULETTE 
& BUCKET
135 LEI

(ruletă de burger 
+ 6 sticle de 
Corona)

S P E C I A L
O F F E R S



Rezervări la 0771 205 071

show some love

În atentia consumatorilor,
Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni!
În cazul în care sunteți intolerant/alergic la un 
ingredient, înainte de a comanda orice preparat din 
meniul nostru, consultați lista cu ingredientele conținute 
de preparate şi/sau întrebați personalul.

Listã alergeni: 
Ouã, Lapte, Peşte, Arahide, Nuci (de exemplu: 
migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, brazils, fistic, 
nuci de Macadamia şi nuci de Queensland), Semințe 
de susan, Cereale care conțin gluten (grâu, secarã, orz, 
ovãz sau hibride), Soia, Ţelinã, Muştar, Lupin, Dioxid 
de sulf şi sulfiți (la o concentrație de mai mult de 10 
ppm)

Our singles 
(40 ml)

SHOTS
(25 ml)

Bartender’s choice   15 lei

Absint  13 lei

B52   13 lei
(Carolans, Kahlua, triplu sec)

Kamikaze   13 lei
(vodka, triple sec, suc de lime)

Brain damage  13 lei
(schnapps de piersică, Carolans, grenadine)

Astronaut    13 lei
(rom brun, portocală, zahăr, cafea)

Rum
Bacardi Superior   14 lei
Bacardi Spiced   18 lei
Bacardi 8 anos   22 lei

Bumbu    25 lei

Liquor
Carolans     12 lei
Campari    12 lei

Martini bianco/rosso/fiero  12 lei
Jagermeister    13 lei

Kahlua   15 lei
Amaretto    15 lei

Vodka
 Finlandia    12 lei

Grey Goose     22 lei

Tequila
El Jimador    12 lei
Patron XO     20 lei

Patron Silver     22 lei

Whiskey 
Slane   12 lei

Jack Daniels    18 lei
Jameson    20 lei 
Cardhu    20 lei

Singleton    20 lei

Single malt
Glenlivet 12     23 lei
Glenfiddich     20 lei

Cognac
Metaxa 5*    15 lei

racoritoare

Pepsi Regular/Light/Twist 0.25    7lei
Mirinda 0.25    7lei

7Up 0.25    7lei
Lipton 0.25   7lei

Evervess 0.25    7lei
RedBull 0.33   10lei

Apã mineralã Bucovina  0.33/0.75    6lei/9lei
Apã platã Bucovina  0.33/0.75    6lei/9lei

Fritz Cola (normal/no-sugar)    13 lei
Mellow    13 lei

Curiosity Cola     13 lei
True tonic    10 lei

Limonadã cu mentã 1l    17lei

Limonada cu lavandã/ fructul pasiunii/ 
mango/cãpşune 1l    20lei

Fresh Orange&Grapefruit Juice 0.33     12lei

D R I N K S
When it comes to drinks, we have 3 big dos: try everything at least once; twice; three times.

And 3 big don’ts: Don’t be shy, don’t text your ex, don’t drink and drive.

BERE

STICLA

)

DRAUGHT

Beck’s 0.4                               9 lei
Beck’s long draught  2.5l        45 lei
Zăganu Blondă draught 0.4   15 lei 

Stella Artois 0.33                   10 lei
Stella Artois NA 0.33             10 lei
Beck’s 0.33                             9 lei
Staropramen 0.33                   7 lei
Corona 0.33                         15 lei
Corona Bucket 4+1               60 lei
Leffe Blonde 0.33                  14 lei
Leffe Brune 0.33                    16 lei
Leffe Rubi 0.33                      16 lei
Hogarden 0.33                     15 lei

 

 
Zăganu Blondă (pilsner) 0.5l         15 lei

Zăganu Brună (brown ale) 0.5l     15 lei

Zăganu IPA 0.33l                            16 lei

Zăganu Roşie (red ale) 0.33l         16 lei

Berea TNR 0.5      15 lei

Bere Craft 

Romaneasca

CIDRU

Clarks demisec sticlă 0.33    15 lei

  

17  67lei

20  80lei
20  80lei
21  85lei

17  67lei

     80lei

     90lei
     90lei

Metamorphosis
alb/rose/rosu

Rotenberg Blanc de Merlot
Rotenberg Rose Merlot

Rotenberg Cabernet Franc

Prosecco

Lejereanu Alb/Roze 

     100leiColtul Pietrei
sauvignon blanc

Spumant rose
Spumant alb

VIN

     65lei      20leiSangria 1L 
(merlot, peach schnapps, 
orange juice, simple syrup, 
fresh fruits) 

Vin fiert 250ml
(merlot, brown sugar, 
cinnamon, orange slice, 
apple) 
 



Long drinks
 bucket

 1l of Cuba Libre/Screwdriver/
Whiskey Cola/Vodka Soda    70 lei

cocktail-uri

(150 ml)

special 
our 
GINS

Alege un gin tonic:

Monkey 47    27 lei
Hendricks     25 lei
Tanqueray    23 lei
Bombay     24 lei
Botanist     27 lei

  

În funcţie de preferinţa de gin, îţi facem un 
mix de ţinut minte, cu ierburi şi fructe.

Ciocolata caldă albă/neagră  9 lei

Espresso    7 lei

Cappuccino    10 lei

Cappuccino vienez    12 lei

Latte    12 lei

Flat White     14 lei

Irish coffee    17 lei

Frappe    17 lei

Ceai cald
 (întreabă-ne despre sortimentele Tea Forte)

  
Ice tea 

(întreabă-ne despre sortimente)    

Pirates potion (ceai cu rom)    22 lei

15 lei

20 lei

cafea

ceai
si

Întreabă-ne despre 
gusturile zilei.

MILKSHAKE
15lei

LONG DRINKS

(200 ml)

FIZZY

Aperol Spritz (aperol, prosecco, apă 
minerală, portocală)    22 lei

Hugo (prosecco, apă minerală, sirop de 
soc, lime, mentă)    22 lei

Mojito (rom alb, mentă, zahăr brun, 
lime, apă minerală)    22 lei

Mimosa (prosecco, fresh de portocale) 
20 lei

Andrew Spritz (prosecco, piure de 
fructe, lichior, apă minerală)   22 lei

Champagne cocktail (prosecco, zahăr 
brun, bitter, orange zest)    22 lei

Flavored prosecco (cu piure de fructe)    
20 lei

Cuba Libre
(rom, cola, lime)    21 lei

Screwdriver
(vodka, suc de portocale)     21 lei

Whiskey Cola
(blended whiskey, cola, lime)   21 lei

Vodka Soda
(vodka, apã mineralã, lime)   19 lei

Vodka Tonic   
(vodka, apa tonica, lime)   21 lei

Sea Breeze (vodka, suc de merişoare, 
suc de grapefruit, lime)  20 lei

cocktail-uri 

non-alcoolice

(200 ml)

Godfather (amaretto, whiskey, gheaţă) 
23 lei

Whiskey sour (bourbon, sweet&sour, 
portocală)  23 lei

Manhattan (whiskey, vermouth rosu, 
gheaţă)   23 lei

Daiquiri (rom alb, lime, sirop de zahăr, 
gheaţă)    23 lei

Tequila Sunrise (tequila, portocală, 
grenadine, suc de portocale, gheaţă) 

 23 lei

Margarita (tequila, triple sec, lime, sare, 
gheaţă)     23 lei

Bloody Mary (vodkă, suc de roşii, 
tabasco, ţelină, bacon, lime)    23 lei

Negroni (gin, vermouth roşu, Campari, 
gheaţă)    23 lei

White Russian (vodkă, kahlua, frişcă 
lichidă)   23 lei

Dream lover (vodkă, triplu sec, piure 
capşune, suc de portocale)    23 lei

Royal Gin (gin, sirop de lavandă, suc de 
ananas)    23 lei

Cosmopolitan (vodka, triplu sec, lime, 
cranberry juice)   23 lei

Hurricane (rom alb, rom brun, suc de 
portocale, grenadine, lime)   23 lei

Blue Hawaii (vodka, rom, blue curaçao, 
suc de ananas, sweet&sour, ananas)  

 23 lei

FlipFlop (vodka, rom, gin, tequila, blue 
curaçao, 7up, lime)   23 lei

Red Madness (piure de căpşune, lime, apă 
tonică)  16 lei

Wild Cherry (suc de cireşe, scorţişoară, 
zahăr brun, lime)   15 lei

Green Apple (suc de mere verzi, scorţişoară, 
lime, zahăr brun)   16 lei

Raspberry Mojito (cranberry juice, raspberry 
purée, sirop, lime, mint)   16 lei

Crazy Mango   18 lei 
(piure de mango, ananas, lime, mentă)

Beer cocktails

(250 ml)

Coronita (tequila, triplu sec, piure de mango, 
Corona, lime)    22 lei

Michelada (Corona, suc de roşii, 
Worcestershire, lime, sare, piper)     22 lei

Raspberry Beergarita (rom, bere lager, 
raspberry purée, zahăr, lime)    20 lei


