CAF E A & SP E CIALITĂŢI DIN CAF E A
COFFEE & COFFEE SPECIALTIES
CAFFÈ & SPECIALITÀ CON CAFFÈ
ESPRESSO | 30 ml | 8 lei
ESPRESSO DUBLU | 60 ml | 10 lei
Double sspresso | Espresso doppio
ESPRESSO DUBLU CON PANNA | 80 ml | 11 lei
Double sspresso, whipped cream | Espresso doppio con panna
CAPPUCCINO | 200 ml | 10 lei
Espresso, cremă de lapte
Espresso, milk foam | Espresso, crema di latte
LATTE MACCHIATO | 200 ml | 10 lei
Espresso, lapte, spumă de lapte
Espresso, milk, milk foam | Espresso, latte, schiuma di latte

full fl avour
CREAMY LATTE | 200 ml | 11 lei
Espresso, lapte, sirop diferite sortimente
Espresso, milk, diﬀerent syrup ﬂavours
Espresso, latte, selezione di sciroppo
APPLE TEKAFFE LATTE | 200 ml | 14 lei
Espresso infuzat cu ceai de mere, ghimbir, sirop de ghimbir
Espresso with apple tea, fresh ginger, ginger syrup
Espresso infusato con tè di mele, zenzero fresco,
sciroppo di zenzero
BIO COFFEE LATTE | 200 ml | 12 lei
Espresso, lapte de cocos / migdale / soia
Espresso, selection of coconut / almond / soy milk
Espresso, selezione di latte di cocco / mandorla / soia
LAPTE TEKAFFE | 200 ml | 5 lei
Lapte, miere, scorțișoară
Milk, honey, cinammon | Latte, miele, cannella
HOT CHOCOLATE | 200 ml | 10 lei
Băutură pe bază de ciocolată cu lapte [albă / neagră]
Chocolate drink with milk [white / black]
Bevanda al cioccolato con latte [bianca / nera]
BIANCO e NERO | 200 ml | 12 lei
Băutură pe bază de ciocolată albă și neagră cu lapte
Milk drink with white and black chocolate
Bevanda con latte al cioccolato bianco e nero

SIROPURI: CARAMEL, SOC, PEPENE, VIOLETE
SYRUPS: CARAMEL, ELDERFLOWER, MELON, VIOLET
SCIROPPI: CARAMELLO, FIORE DI SAMBUCO, MELONE, VIOLA

C E AI & SP E CIALITĂŢI DIN C E AI
TEA & TEA SPECIALTIES
TÈ & TÈ SPECIALITÀ

CEAI PREMIUM [diferite arome] | 400 ml | 12 lei
Premium tea [diﬀerent ﬂavours]
Tè premium [vari gusti]

fresh dreams
VANILLA MINT TEA | 200 ml | 10 lei
Ceai de vanilie, sirop de mentă, mentă proaspătă
Vanilla tea, mint syrup, fresh mint
Tè alla vaniglia, sciroppo di menta, menta fresca
CEAI CU MIERE, SCORȚIȘOARĂ ȘI CUIȘOARE | 200 ml | 10 lei
Tea with honey , cinnamon and cloves
Tè con miele, cannella e chiodi di garofano

BUNĂTĂŢI CAR E S E S E RV E SC LA
C E AI ȘI CAF E A
SWEETS FOR COFFEE & TEA
DOLCI PER CAFFÈ & TÈ
CROISSANT* | 40 g | 5 lei
BUȘEURI CU NUCĂ | 70 g | 5 lei
Pastry with walnut
Pasticcino con nocci

best in town
CREMȘNIT | 140 g | 7 lei
Pastry with vanilla cream
Pasticcino con crema alla vaniglia
CHEESECAKE | 100 g | 10 lei

C E VA R E C E...

SOMETHING COLD...
QUALCOSA DI FRESCO...
CAFFÉ FRAPPÉ CON PANNA | 250 ml | 14 lei
Espresso, lapte, înghețată
Espresso, milk, ice cream | Espresso, latte, gelato
ÎNGHEȚATĂ [diferite arome] | 50 g | 5 lei
Ice cream [diﬀerent ﬂavours] | Gelato [vari gusti]
PROFITEROL | 300 g | 16 lei
Înghețată, choux cu cremă de vanilie,
frișcă, fructe de pădure*
Ice cream, choux with vanilla cream ﬁlling,
whipped cream, forest fruits
Gelato, choux con crema alla vaniglia,
panna montata, frutti di bosco

SALAT E

SALADS
INSALATE
SALATĂ CU TON ȘI PORUMB | 200 /100 g | 18 lei
Salată iceberg, porumb, ton, măsline, roșii
Iceberg salad, corn, tuna, corn, olives, tomatoes
Lattuga iceberg, mais, tunna, olive, tomate

always a cl assic
SALATĂ CAESAR CU PIEPT DE PUI* LA GRĂTAR ȘI
DRESSING CAESAR | 230/70/50 g | 18 lei
Salată iceberg, piept de pui la grătar,
ﬁle de anchois, sos Caesar
Iceberg salad, grilled chicken breast,
anchovy ﬁllet, Caesar dressing
Lattuga iceberg, petto di pollo alla griglia,
ﬁletto di acchiuge, salsa Caesar

SANDWICH-URI
SANDWICHES
PANINI

SANDWICH HAM & CHEESE | 200/40 g | 15 lei
Specialitate din pâine cu semințe*, șuncă de
curcan, cașcaval, roșii
Bread specialty with seeds, turkey ham,
cheese, tomatoes
Pane speciale con semi, prosciutto di tachino,
formaggio, pomodori

a healthy snack
SANDWICH CU SOMON AFUMAT | 200/60 g | 20 lei
Specialitate din pâine*, ﬁle de somon afumat*,
cremă de brânză, salată iceberg
Bread specialty, smoked salmon ﬁllet,
cream cheese, iceberg salad
Pane speciale, salmone aﬀumicato,
crema di formaggio, lattuga iceberg
SANDWICH GOURMET | 150/50 g | 15 lei
Specialitate din pâine cu semințe*,
piept de pui* la grătar, sos de iaurt
Bread specialty with seeds,
grilled chicken breast, yoghurt sauce
Pane speciale con semi, petto di pollo alla griglia,
salsa di yogurt

* Conform legislației în vigoare, produsele însoțite
de semnul * provin din materii prime congelate.
* According to the legislation, the products
marked with * sign come from frozen raw materials.
* Secondo la legislazione, I prodotti contrassegnati
con il segno * provengono da materie prime congelate.

BĂUTURI RĂCORITOAR E
SOFT DRINKS
BIBITE

APĂ MINERALĂ BUCOVINA
CARBOGAZOASĂ / PLATĂ | 500 ml | 7 lei
Sparkling / still water
Acqua minerale frizzante / liscia
SUCURI ACIDULATE | 250 ml | 8 lei
Pepsi, Mirinda, 7 Up, Evervess Tonic,
Lemon Lemon, Grapefruit
Soda | Bibite gassate
SUCURI NEACIDULATE | 250 ml | 9 lei
Granini, Lipton
Natural juice | Succo naturale
ENERGIZANT | 250 ml | 12 lei
Energy drink | Bibita energizzante

LIMONAD E & SUCURI PROASP E T E
LEMONADES & FRESHLY
SQUEEZED JUICES
LIMONATE & SUCCHI FRESCHI
LIMONADĂ | 500 ml | 15 lei
Lemonade | Limonata
PINK LEMONADE | 500 ml | 15 lei
Limonadă cu fructe de pădure* și busuioc
Fresh lemonade with forest fruits and basil
Limonata con frutti di bosco e basilico
ENERGY LEMONADE | 500 ml | 15 lei
Suc de mere verzi, lămâie, ghimbir
Green apple juice, lemon, ginger
Succo di mele verde, limone, zenzero
SUCURI PROASPETE
[portocale / grapefruit] | 250 ml | 14 lei
Freshly squeezed juices [orange / grapefruit]
Spremute [arancia / pompelmo]

COCKTAIL-URI ALCOOLIC E
ALCOHOLIC COCKTAILS
COCKTAIL ALCOLICI

CAMPARI ORANGE | 150 ml | 14 lei
Campari, suc proaspăt de portocale
Campari, freshly squeezed orange juice
Campari, spremuta d’arancia

most refreshing
HUGO COCKTAIL | 180 ml | 14 lei
Prosecco, sirop de soc, apă minerală,
lime, mentă proaspătă
Prosecco, elderﬂower syrup, mineral water, lime, fresh mint
Prosecco, sciroppo di ﬁori di sambuco, aqua minerale,
lime, menta fresca
RED ROSES | 180 ml | 14 lei
Lichior de trandaﬁri, votcă, apă minerală, lime
Roses liquor, vodka, mineral water, lime
Liquore di rose, vodka, acqua minerale, lime

BERE
BEER
BIRRA

STELLA ARTOIS | 330 ml | 5% | 10 lei
STELLA ARTOIS fără alcool | 330 ml | 0% | 10 lei
Alcohol-free | Senza alcool
LEFFE blondă | 330 ml | 6.6% | 15 lei
Blonde | Chiara
LEFFE brună | 330 ml | 6.5% | 15 lei
Dark | Nera
URSUS | 330 ml | 5% | 8 lei
URSUS Black | 330 ml | 6% | 8 lei
Dark | Nera
URSUS fără alcool | 330 ml | 0% | 8 lei
Alcohol-free | Senza alcool
BECK’S | 330 ml | 4.5% | 10 lei
CORONA | 355 ml | 4.5% | 15 lei
CIDRU SOMMERSBY | 330 ml | 4.5% | 10 lei
Cider | Sidro

ALERGENI
PREPARATE

Cereale care Crustacee și
conțin gluten produse pe
bază de
(grâu, secară,
crustacee
orz etc.) sau
soiurile lor
hibride și
produse pe
bază de
cereale

Ouă și
produse
pe
bază de
ouă

Pește și
produse
pe bază de
pește

Arahide și
produse pe
bază de
arahide

Soia și
produse pe
bază de
soia

Lapte și
produse
lactate inclusiv
lactoză

Fructe în
coajă (ex:
migdale,
nuci de
caju,
nuci Pecan
etc.)

Muștar și
Țelină și
produse pe produse pe
bază de
bază de
muștar
țelină

Semințe de Dioxid de
sulf și sulﬁți
susan și
la
produse pe
concentrații
bază de
semințe de mai mari de
10mg/ kg
susan
sau
10mg/ litru

Espresso
Espresso dublu
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Espresso dublu con panna
Cappuccino
Latte Macchiato
Creamy Latte
Apple Tekaﬀe Latte
Bio Caﬀe Latte
Lapte Tekaﬀe
Hot Chocolate
Bianco e Nero
Croissant
Bușeuri cu nucă
Cheesecake
Cremșnit

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Caﬀe frappe con panna

•

Înghețată
Proﬁterol
Sandwich Ham & cheese
Sandwich Gourmet
Sandwich somon afumat
Salată Caesar cu piept de pui la grătar
Salată cu ton și porumb

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Produsele noastre pot conține urme de susan, soia, lapte și muștar. | Imaginile produselor prezentate sunt cu titlu de prezentare.
Our products may contain traces of sesame, soya, milk and mustard. | The photos of the products are with presentation title.
I nostri prodotti può contenere tracce di sesamo, soia, latte e senape. | Le immagini dei prodotti presentati sono per la presentazione.

Moluște și
produse cu
sau din
moluște

Lupin și
produse
care conțin
lupin

