MENIU BAR

Limonadă

600 ml

preț (lei)

Limonadă clasică

10,00

Limonadă pepene galben

10,00

Limonadă cu portocale

10,00

Limonadă cu pepene roșu

10,00

Limonadă cu mentă

10,00

Limonadă cu piersică

10,00

Smoothie din fructe proaspete și iaurt

preț (lei)

Smoothie de zmeură (400 ml)

10,00

Exotic Smoothie (400 ml)

10,00

Smoothie de fructe de pădure (400 ml)

10,00

Smoothie de pepene galben (400 ml)

10,00

Orange Strawberry Vanilla (400 ml)

10,00

Wild Apple Yogurt (400 ml)

10,00

Zmeură, banane, portocale, iaurt de vanilie
Fructe de pădure, fresh de mere, iaurt de vanilie
Portocale, banane, căpșuni, iaurt de vanilie

Kiwi, pepene galben, ananas, lapte
Pepene galben, piure de pepene galben, iaurt natur
Mere, căpșuni, zmeură, iaurt natur

Fresh și cocktail de fructe natural
Fresh (330 ml)
portocale / grapefruit / mere / morcov

9,00

Orange strawberry (330 ml)
Apple Strawberry (330 ml)

Portocale, banane, căpșuni
Mere, banane, căpșuni

preț (lei)

Ananas Orange (330 ml)

10,00

10,00

Passion Cuore (330 ml)

10,00

10,00

Banana Twist (330 ml)

10,00

Long Night (330 ml)

10,00

Ananas, banane, portocale

Fresh portocale, morcovi, grenadine
Fresh banane, portocale, mere, sirop de vanilie
Fresh portocale, lamaie, mere, curacao

Băuturi reci pe bază de cafea

preț (lei)

Frappe

400 ml

preț (lei)

Freddo Cappucino (200ml)

6,50

Frappe

8,00

Shake & taste (200ml)

7,00

Frappe Vanilla

8,00

Irish shakerato (200ml)

8,00

Frappe Amareto

9,00

Strong mojito (200ml)

7,00

Frappe Bailey’s

10,00

Mexican coffee (200ml)

7,00

Ice Coffee Delice / Ice Coffee Light

8,00

Brazilian Nuts

8,00

French vanilla

8,00

1 espresso lung, sirop de zahăr, lapte rece
Espresso lung, liqueur de migdale, frișcă lichidă, sirop zahăr
Espresso lung, cremă de whiskey ,sirop zahăr
Espresso lung, rom, sirop mentă
Frozitto, liqueur cafea, frișcă lichidă

Cafea instant, înghețată, lapte, ciocolată, frișcă
Cafea instant, lapte rece, sirop vanilie, frișcă
Cafea instant, lapte rece, lichior migdale, frișcă
Cafea instant, lapte rece, Bailey’s si frișcă
Un amestec cu gust de cafea, fulgi de gheață și lapte,
mereu plin de surprize
Simte gustul nucii braziliene si lasă-te purtat
pe ritmuri de samba
Mister și romantism, senzații catifelate învăluite în vanillie

Cidru de mere - Strongbow (4,5% alc.)

330 ml

preț (lei)

Cidru de mere

7,00

Cidru de mere cu fructe de pădure

7,00

Cidru de mere cu soc

7,00

Granizado

400 ml

8 lei

Cocktail cu fructe adevărate și fulgi de gheață

Fructul pasiunii

Mango

Măr verde

Căpșuni

Fructe de pădure

Pepene galben

Cireșe amare

Băuturi răcoritoare

preț (lei)

Carbogazoase gama Coca Cola (250ml)

5,00

Necarbogazoase Cappy (250ml)

6,00

Apă minerală / plată (250ml)

5,00

Ice Tea Aroma Casei (600ml)

8,00

Agua Syrup (330ml)

7,00

Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes

Portocale, portocale roșii, vișine, piersică, pere
Aqua Carpatica

Răcoritor în zilele toride de vară: Piersică & Lămâie
Sirop de cireșe / zmeură / fructe de pădure,
apă minerală/plată

Milkshake

400 ml

preț (lei)

Banane

8,00

Căpșuni proaspete

8,00

Ciocolată

8,00

Caramel

8,00

Red Bull

250 ml

11,00 lei

Cafea

Preț (lei)

Espresso (40ml) 7 gr. cafea, 40 ml apa

5,00

Espresso lung (80ml) 7 gr. cafea, 80 ml apa

5,00

Espresso decofeinizat (80ml) 7 gr. cafea, 80 ml apa

5,00

Specialități pe bază de cafea

Preț (lei)

Café Bombón (60ml) / Cafea, lapte condensat dens

6,00

Espresso Macchiato (60ml) / Cafea, lapte spumat

5,50

Mokaccino (60ml) / Espresso, frișcă, topping ciocolată

5,50

Marocchino (60ml) / Espresso, lapte spumat, topping de ciocolată

5,50

Cappuccino (150ml) / Cafea, lapte, spumă de lapte sau frișcă

6,50

Latté Macchiato (150ml) / Espresso, lapte și spumă de lapte

6,50

Cafea în 4 culori (150ml) / Espresso, topping, lapte spumat

6,50

Flavoured Latté Macchiato (150ml)

7,00

Ice Coffee (150ml) / Lapte rece gheață și espresso

6,50

Crème de la crème (150ml) / Cafea, sirop cranberry, ciocolată și frișca

6,50

Alpine Coffee (150ml) / Cafea, sirop de mentă, lapte și frișcă

6,50

Espresso, lapte spumat, arome (migdale, vanilie, alune, caramel, cocos)

Specialități pe bază de cafea (cu alcool)
Cappucino Caramel (150ml)
Cafea, brandy, miere, sirop caramel, lapte spumat / frișcă

Irish Coffee (150ml)
Cafea, ciocolată, irish cream, spumă de lapte

Cubano Coffee (150ml)
Cafea, rom Baccardi, spumă de lapte

Bonaparte Coffee (150ml)
Cafea, brandy Metaxa, spumă de lapte

Băuturi calde

Preț (lei)

9,00
10,50
11,00
11,00

Preț (lei)

Ciocolată caldă (250ml)

7,00

Ciocolată Brazilian Nut (250ml)

6,00

Ciocolată French Vanilla (250ml)

6,00

Lapte cu miere (250ml)

5,00

Clasică, alba, alune, caramel, cocos, vanilie
praf de ciocolată, lapte fierbinte, frișcă
Bautură caldă, cremoasă cu aromă de nuci braziliene
Bautură caldă, cremoasă cu aromă de vanilie

Ceai infuzie

300 ml

6,50 lei

Ceaiurile se servesc fierbinți sau cu gheață

1. Ceai Verde “China Sencha”
Ingrediente: ceai verde

2. Ceai Verde cu aroma de Menta
Ingrediente: mentă

3. Ceai Negru cu aroma de Scortisoara

Ingrediente: ceai negru, ginger, scorțișoară, cardamon, cuișoare, arome naturale

4. Ceai Negru “Earl Grey Classic”
Ingrediente: ceai negru, arome naturale

7. Ceai de fructe “Fruit Colada”

Ingrediente: bucăți de măr, hibiscus, petale de trandafir, bucăți de ananas, zahăr, cocos

5. Ceai de fructe “Dream of Fruits”

Ingrediente: coacaze, măr, hibiscus, petale de trandafir, arome naturale, căpșuni, fructul pasiunii,
piersică, kiwi, zmeura, porumb, petale de floarea soarelui

Satisface și cele mai
exigente gusturi

6. Ceai de fructe “F lorida Fruit”

Ingrediente: hibiscus, petale de trandafir, papaya, măr, coaja de portocala, ananas, petale de
floarea soarelui, porumb, arome naturale

8. Ceai Oriental Apple

Ingrediente: măr, măceșe, fructe de mure, arome naturale

9. Ceai Rooibos “Matte Latte”

Ingrediente: rooibos, mate, fulgi de ciocolată (zahăr, cacao, lecitină din soia),
boabe de cacao, cocos

10. Ceai Rooibos cu lamaie

Ingrediente: rooibos, lemongrass, coajă de lămâie

11. Ceai de Menta
Ingrediente: mentă

12. Ceai Verde "China Jasmin"
Ingrediente: ceai verde cu iasomie

13. Ceai de Musetel
Ingrediente: mușețel

14. Ceai de Ghimbir cu lamaie
Ingrediente: Ghimbir, lămâie

Rece și răcoritor în
zilele toride de vară

Tennesse & Bourbon

40 ml

preț (lei)

Cognac

40 ml

preț (lei)

Jim Beam

10,00

Remy Martin VS

15,00

Jim Beam Black

15,00

Courvoisier VS

15,00

Jack Daniel’s

14,00

Hennessy VS

20,00

Jack Daniel’s Honey

14,00

Jack Daniel’s Single Barrel

20,00

Vodka

40 ml

10,00

Finlandia

10,00

Bacardi Carta Blanca
15,00

Bacardi Black

Johnnie Walker Black Label

14,00

Havana

Johnnie Walker Red Label

9,00

J&B

9,00

Ballantine’s

9,00

40 ml

40 ml

preț (lei)

preț (lei)

Chivas Regal 12 ani

Brandy

preț (lei)

Absolut Blue

Rom
Scotch Whiskey

40 ml

9,00
11,00
9,00

Havana Black

11,00

preț (lei)

Tequila

30 ml

preț (lei)

Metaxa 7

10,00

Jidvei

10,00

Sierra Silver

7,00

Alexandrion

10,00

Sierra Gold

7,00

Gin

40 ml

Beefeater

Digestive

preț (lei)

9,00

40 ml

9,00

Fernet Branca

8,00

Unicum

8,00

40 ml

330 ml

preț (lei)

preț (lei)

Jagermeister

Vermouth / Bitter

Cidru de mere
Strongbow (4,5% alc.)

preț (lei)

Cidru de mere

7,00

Cidru de mere cu fructe de pădure

7,00

Cidru de mere cu soc

7,00

Bere

preț (lei)

Campari

9,00

Salitos (330 ml)

13,00

Martini Rosso

8,00

Corona (330 ml)

13,00

Martini Bianco

8,00

Staropramen (draught) (330ml)

5,00

Staropramen Dark (330ml)

7,00

Staropramen (nefiltrată) (330ml)

7,00

Stella Artois (330ml)

7,00

Liquors

40 ml

preț (lei)

Disaronno Amareto

9,00

Stella Artois (fără alcool) (500ml)

6,00

Bailey's

9,00

Beck's (330ml)

6,00

Beck's Lemon (500ml)

6,00

Long drinks & cocktails

preț (lei)

Mojito (250ml)

15,00

Blue Lagoon (250ml)

15,00

Caipiroska (250ml)

12,00

Orgasm (150ml)

15,00

Camparinha (250ml)

12,00

Negroni (150ml)

15,00

Cuba Libre (250ml)

15,00

White Russian (200ml)

15,00

Gin Tonic (250ml)

15,00

Margarita (150ml)

15,00

Vodka Orange (250ml)

15,00

Martini Cocktail (150ml)

15,00

Rom alb, apă minerală, frunze mentă, zahăr brun, lime,
gheaţă pisată
Vodka, zahăr brun, lime, gheaţă pisată
Campari, zahăr brun, lime, gheaţă pisată
Rom, lime, gheaţă pisată, cola
Gin, apă tonică, lime, gheaţă
Vodka, nectar portocale, grenadine,
portocale, gheaţă

15,00

Campari Orange (250ml)

15,00

Aperol spritz

15,00

Tequila Sunrise (250ml)

15,00

Sex on the beach (250ml)

15,00

Bullfrog (250ml)

15,00

Long Island Ice Tea (250ml)

16,00

Bitter campari, nectar portocale, portocale, gheaţă
Aperol, vin alb sec, suc de portocale, apă minerală
Tequila, nectar portocale, grenadine,
portocale, gheaţă
Vodka, lichior piersici, cranberry juice,
nectar de piersică, gheaţă
vodka, rom, gin, lichior blue curaçao, s&s, red bull,
lămâie, gheaţă
Vodka, rom, gin, triple sec, s&s, cola, lămâie, gheaţă

Cocktail non-alcoolic

Cremă whisky, lichior cafea, lichior migdale, half & half,
gheaţă, frişcă
Bitter campari, vermouth roşu, gin, gheaţă
Vodka, lichior cafea, frișcă

Bourbon whisky, lichior migdale, gheaţă, tequila, triple sec,
s&s, lime, sare
Vodka / gin, vermouth dry

Martini Orange (250ml)

Martini, nectar portocale, portocale, gheaţă

Vodka, fresh lămâie, blue curaçao, lime

preț (lei)

Hawaii (330 ml)

12,00

Green Apple (330 ml)

11,00

Green Widow (330 ml)

11,00

nectar portocale, nectar piersici, grenadine, gheaţă
suc de mere, zahăr brun, lime, blue curacao, gheață pisată
suc portocale, blue curacao

Înghețată (sezon)

50 g/glob

3 lei

Vanilie

Fructul pasiunii cu piersică

Caramel

Ciocolată

Rom cu stafide și ananas

Kinder bueno

Ciocolată cu cireșe

Căpșuni

Rafaelo

Fructe de pădure

Tiramisu

Iaurt cu fructe de pădure

Pepene galben

Cafea

Înghețata poate fi servită în orice combinații de arome.
Recomandările noastre:
Clasic (150g)

9,00

Aroma Cafe (150g)

9,00

3 cupe la alegere, topping, frișcă

Tiramisu, Kinder Bueno, rom cu stafide și ananas,
topping, frișcă

6,00

Rum Delice (150g)

9,00

Rom cu stafide și ananas, tiramisu, fructul pasiunii cu piersică,
topping, frișcă

Colada Fruit (150g)

Iaurt cu fructe de pădure, pepene galben, căpșuni, topping, frișcă

10,00

Tiramisu Sundae (150g)

10,00

Wild berry (150g)

10,00

Banana Split (250g)

10,00

Pepene galben, căpșuni, fructul pasiunii cu piersică,
piure de cireșe amare, topping, frișcă

2 x Tiramisu, Kinder Bueno, lichior de cafea, topping, frișcă

Moro di Venezia (120g)

Rafaelo, iaurt cu fructe de pădure, topping, frișcă

Maraschino passion (150g)

Fructe de pădure, fructul pasiunii cu piersică,
pepene galben, lichior de piersică, topping, frișcă

Ciocolată cu cireșe, vanilie, rom cu stafide și ananas,
banană, topping, frișcă

9,00

Alba Mall, T. Vladimirescu, 55 A

