cofFeE shop
cafenea
··
CofFeE roastery
prăjitorie de cafea
··
Specialty COfFEe
cafea de specialitate
··
artisan bread & sweEts
Pâine cu maia & dulciuri artizanale

rezervări:
0771 373 268
facebook & instagram:
Garagecafetm

KITCHEN · bucătĂrie
BREAKFAST
MIC DEJUN

SCRAMBLED EGGS ON TOAST 200 g

22

en. espresso or cappuccino, scrambled eggs,

lei

TEA, BUTTER AND JAM BREAKFAST
200 g

15

salmon, toast bread
ro. espresso sau cappuccino, ouă, pâine prăjită,
somon

en.

SERVED BETWEEN 8:00-14:00 WEEK DAYS
SERVED BETWEEN 10:00 – 16:00 WEEKEND
Kitchen opens at 8:00. Kitchen closes at 23:00

en. cup of tea, butter, jam, bread
ro. ceai, unt, dulceață, pâine prăjită

DELUXE BREAKFAST 200 g

ro.

SERVIT ÎN INTERVALUL
8:00 – 14:00 ÎN CURSUL SĂPTĂMÂNII
SERVIT ÎN INTERVALUL
10:00- 16:00 ÎN WEEKEND
Bucătăria este deschisă de la 8:00 și se închide la 23:00

lei

25

en. espresso, glass of prosecco, sourdough bread,
bresaola, fruit
ro. espresso, bruschetta cu bresaola, 1 pahar
prosecco

lei

YOGHURT, HONEY, NUTS & FRUITS
250 g

20
lei

en. espresso or cappuccino, Greek yoghurt, honey

CHEDDAR OMELETTE 150 g

13

en. cheddar, eggs, bread, tomatoes
ro. ouă, cheddar, pâine prăjită, roșii

lei

AVOCADO TOAST 250 g

23

nuts, fresh fruit

ro. espresso sau cappuccino, iaurt grecesc, miere,

nuci, fructe proaspete

PEANUT BUTTER & FRUIT TOAST
250 g

en. espresso or cappuccino, cheddar omelette,

lei

en. espresso or cappuccino, toast bread, peanut
butter, bananas or pear
ro. espresso sau cappuccino, pâine prăjită cu unt
de arahide, banane sau pere

PROSCIUTTO COTTO TOAST 250 g

23

ADD / ADAUGĂ:

avocado, cream cheese, toast bread
ro. espresso sau cappuccino, omletă cu cheddar,
toast cu avocado și cremă brânză

en. espresso or cappuccino, cheddar omelette,
prosciutto cotto, cream cheese, toast bread
ro. espresso sau cappuccino, omletă cu cheddar,
toast cu prosciutto cotto

TALEGGIO TOAST 200 g
en. cappuccino, cheddar omelette, taleggio

cheese, jam, toast bread
ro. cappuccino, omletă cu ceddar, toast cu
taleggio și dulceață

lei

23,5
lei

BACON / BACON 50 G
CHEDDAR / BRÂNZĂ CHEDDAR 50 G
JAM / DULCEAȚĂ 40 G
EGG / OU 1 BUC
CHERRY TOMATOES / ROȘII CHERRY 40 G
CRANBERRY SAUCE / SOS MERIȘOARE 35 G
MUSTARD SAUCE / SOS MUȘTAR 15 G
ONION SAUCE / SOS CEAPĂ 40 G

18
lei

4 LEI
4 LEI
3 LEI
3 LEI
2,5 LEI
4 LEI
4 LEI
4 LEI

Sandwiches
sandvișuri

CROQUE MADAME 250 g

en. Bread, Bechamel, Peanut butter, Red onion relish,
Chicken Pâté and Cranberry sauce are homemade.
ro. Pâinea, sosul Bechamel, sosul de ceapă roșie, untul
de arahide, Pâté-ul de pui, sosul de merișoare sunt
pregătite integral în Garage.
LYONNAISE SANDWICH 200 g

14

en. sourdough bread, lettuce, fried egg, bacon, dijon
ro. pâine cu maia, salată verde, ou prăjit, bacon

lei

ROASTED PORK & ONION RELISH 250 g

16

copt, sos de muștar dijon

en. sourdough bread, lettuce, roasted pork neck or
chop , red onion relish, dijon
ro. pâine cu maia, salată verde, ceafă de porc coaptă,
dulceață de ceapă roșie, sos de muștar dijon

lei

SMOKED SALMON & DILL 260 g

17
lei

POACHED EGG, SALMON & AVOCADO
200 g

20

smoked salmon, lettuce
ro. pâine cu maia, cremă de brânză, somon afumat,
roșii, mărar

lei

17

en. sourdough bread, blue cheese, roket, bresaola
ro. pâine cu maia, cremă grogonzola, rucola, bresaola

lei

THANKSGIVING SANDWICH 310 g

16

en. toast bread, cream cheese, cranberry sauce,

lei

avocado, bacon, roasted pork chop or neck
ro. pâine toast, cremă de brânză, sos de merișoare,
porc copt, avocado, bacon copt

CROQUE MONSIEUR 300 g
en. toast bread, bechamel with nutmeg, prosciutto
cotto, cheddar, dijon
ro. pâine toast, sos bechamel, prosciutto cotto,
cheddar, muștar dijon

MELTED TALEGGIO TOAST 250 g

14

en. toast bread, taleggio cheese, butter, black pepper,
fresh season fruit such as grapes, apricots, pears
ro. pâine toast, fructe de sezon proaspete, brânză
taleggio, unt, piper

lei

CHICKEN LIVER & RAISINS PÂTE 250 g

9

en. bread, chicken livers, garlic, cream, fresh basil,
raisins, red wine
ro. pâte din ficat de pui cu busuioc, stafide, usturoi,
vin rosu, pâine prăjită

lei

tasty salads
salate
30

en. roasted beetroot, mozzarella, salad mix, roasted
seeds, cucumber, sun dried tomatoes, balsamic cream
ro. sfeclă coaptă, mozzarella, mix de salată, semințe
coapte, castraveți, roșii uscate la soare, cremă
balsamică

lei

AVOCADO, MOZZARELLA & CHERRY
TOMATO 360 g

30
lei

en. cherry tomatoes, avocado, mozzarella, roket,
basil, pomegranate seeds, balsamic cream
ro. roșii cherry, avocado, mozzarella, busuioc,
rucola, rodie, cremă balsamică

en. sourdough bread, cream cheese, roket, avocado,
smoked salmon, poached egg
ro. pâine cu maia, cremă de brânză, rucola, somon
afumat, avocado, ou poșat

BRESAOLA BLUE CHEESE 250 g

lei

cotto, cheddar, dijon, fried egg on top
ro. pâine toast, sos bechamel, șuncă cotto, cheddar,
muștar dijon, ou prăjit

BEETROOT & MOZZARELLA 350 g

en. sourdough bread, cream cheese, dill, tomatoes,

17

en. toast bread, bechamel with nutmeg, prosciutto

SMOKED SALMON, AVOCADO &
ORANGE 370 g

lei

lei

en. mix salad leaves, cucumber, avocado, orange,
smoked salmon, croutons, mix seeds
ro. crutoane, castravete, avocado, portocală, somon
afumat, mix semințe

PROSCIUTTO CRUDO, ALMOND &
PECORINO 300 g

16

30

en. mix salad leaves, prosciutto crudo, mix cherry
tomatoes, red onion, pecorino cheese, almond
flakes, parsley, balsamic cream
ro. prosciutto crudo, mix salate, roșii cherry, fulgi de
migdale, brânză pecorino, ceapă roșie, pătrunjel,
cremă balsamică

30
lei

savory snacks
de ronțăit

FAncy humMus
HumUs
en. Each hummus we serve is homemade. We use

dried chickpeas which are being soaked in water over
night. Tahini is also homemade. We use raw sesame
seeds which are roasted before turning them into
delicious tahini paste. We like to serve our hummus
with crispy crackers which are made with paprika and
olive oil. Vegan dish.
ro. Toate humusurile noastre sunt pregătite în Garage.
Folosim doar năut uscat care stă la înmuiat în apă peste
noapte. De asemenea, pasta de susan este pregătită
de noi din semințe de susan crude pe care le rumenim
în cuptor înainte de a fi măcinate. Ne place să servim
humus-urile noastre alături de crackers cu boia iute și
ulei de măsline, crocanți și picanți. Toate humus-urile
sunt de post.

ZA’ATAR HUMMUS & CRACKERS 150 g

15

en. plain hummus with garlic, tahini, zaatar, olive oil,
pomegranate seeds and crackers
ro. humus simplu cu usturoi, pastă de susan, ulei de
măsline, za’atar, rodie și crackers picant

lei

SUN DRIED TOMATO HUMMUS &
CRACKERS 150 g

15
lei

en. hummus with sun dried tomatoes, basil, garlic,
tahini, olive oil and crackers
ro. humus cu roșii uscate, busuioc, usturoi, pastă de
susan, ulei de măsline, crackers picant

AVOCADO HUMMUS & CRACKERS
150 g

15
lei

en. hummus with avocado, parsley, garlic, cumin,
tahini, olive oil, fresh tomatoes, crackers
ro. humus cu avocado, pătrunjel, chimion, usturoi,
pastă de susan, roșii, crackers picant

BEETROOT HUMMUS 150 g

15

en. hummus with roasted beetroot, tahini, garlic,
roasted seeds and bread
ro. humus cu sfeclă coaptă, pastă de susan, usturoi,
semințe și pâine prăjită

lei

HUMMUS PLATE 300 g

30

en. mixed hummus served with homemade cracker

& bread
ro. humus-uri asortate cu pâine prăjită & crackers

lei

GRISSINI 30 g

1,5

en. grissini with roasted garlic, butter, olive oil or

lei

QUICHE DU FROMAGE 180 g

12

sesame seeds
ro. grisine cu usturoi copt sau susan

en. gorgonzola, cheddar, gouda, cream, nutmeg
ro. tartă cu brânzeturi - gorgonzola, cheddar, gouda,

smântână dulce, nucșoară

lei

Sweets · dulciuri
cookies, small cakes &
croissants
fursecuri, croissants
& prăjituri mici
en. Please ask your waiter for the available sweets
at this moment. All of them are homemade. We don’t
have vegan sweets because we only use butter, eggs
and cream.
ro. Întrebați personalul pentru prăjiturile disponibile în
acest moment. Toate dulciurile noastre sunt artizanale,
pregătite integral în Garage. Nu avem produse de post
pentru că nu folosim ingrediente de origine vegetală, ci
doar unt, ouă și smântână naturală.
SABLE COOKIES 20 g
en. butter and lemon cookies
ro. cookie cu unt și lămâie

HONEY & ORANGE MADELEINES 20 g
en. madeleines with orange, honey, butter
ro. prăjiturele cu miere și portocală

HAZELNUT FINANCIERS 50 g
en. financier with brown butter, hazelnuts and egg

lei

2

lei

en. biscotti with almonds, dried apricots, orange zest

and juice

ro. biscotti cu migdale, caise, suc și coajă de portocale

WHOLE WHEAT COOKIE 20 g
en. whole wheat, dried fruit, olive oil
ro. făină integrală, caise, stafide, ulei de măsline

3

LAVENDER & HONEY CAKES 80 g

1,5
lei

6

lei

en. lavender, honey, sourcream
ro. prăjitură cu miere, flori de lavandă, smântână

lei

4

ORANGE & MASCARPONE CAKE 120 g

13

lei

en. genoise sponge, orange and star anise cream,

lei

ROSE WATER, CHOCOLATE &
RASPBERRY CAKE 125 g

13

strawberries, mascarpone cream
ro. tort cu cremă de portocală infuzată cu anason
stelat, căpșuni, cremă de mascarpone

6

SOURDOUGH PAIN AU CHOCOLAT 100 g

7

lei

en. cocoa sponge, rose water & choholate cremeux,

lei

raspberry jelly, chocolate ganache

ro. blat de cacao, cremă de ciocolată cu apă de

trandafiri, jeleu de zmeură, ganache de ciocolată

CARROT CAKE 125 g

neagră

en. cocoa cookies rolled in icing sugar
ro. cookies cu cacao, tăvăliți prin zahăr pudră

ALMOND, APRICOT & ORANGE
BISCOTTI 20 g

cakes
prăjituri

lei

CHOCOLATE CRINKLES 20 g

1,5

scorțișoară

1

en. sourdough croissant with butter milk, wild yeast
ro. croissant cu unt, lapte, sare, maia naturală

en. dark chocolate, sourdough, milk
ro. pain au chocolat cu maia naturală, ciocolată

en. walnuts, oats, raisins, cinnamon, butter
ro. cookies cu nuci, stafide, unt, fulgi de ovăz,

leu

whites
ro. prăjiturele din albușuri cu alune de pădure și unt
caramelizat

SOURDOUGH CROISSANTS 100 g

OATS, NUTS & RAISINS 18 g

1,5
lei

en. cream cheese frosting, cake with walnuts,

coconut, cinnamon, carrots, cloves
ro. tort cu morcovi, cocos, scorțișoară, cuișoare, nuci,
cremă de brânză

11
lei

APPLE, LEMON & CREAM CHEESE 140 g

10

en. cream cheese frosting, cake with apples, raisins,

lei

LOUISE CAKE 130 g

11

lemon zest, cinnamon
ro. tort cu mere, stafide, lămâie, scorțișoară, cremă de
brânză

lei

CHOCOLATE BANANA CAKE 120 g

11
lei

butter and sourcream cake

ro. tort cu banană, unt, cacao, ciocolată

ALMOND CHOCOLATE CAKE 120 g

10

en. brownie with dried figs, cream cheese,

lei

PLUM BROWNIE 150 g

10

chocolate, butter, cocoa, kirsch
ro. brownie cu smochine, kirsch, cremă de brânză,
ciocolată, unt

en. coconut sponge, fresh fruit, meringue
ro. blat umed cu cocos, prune / caise, bezea

en. disaronno chocolate ganache, bananas, cocoa,

FIG BROWNIE 150 g

12

en. chocolate, ground almonds, butter, rice flour
ro. tort cu ciocolată, migdale, unt, făină de orez

lei

COCONUT, LIME & VANILLA CAKE
120 g

12
lei

en. brownie with dried plums, rum, cocoa, chocolate,

lei

CHOCOLATE BARS 50 g

5

butter
ro. brownie cu prune, rom, ciocolată, unt

en. chocolate bar with cocoa, butter, milk powder
ro. baton de ciocolată de casă cu lapte praf, cacao, unt

lei

CARAMEL, BANANA & RUM 100 g

10

en. caramel glaze, almond, banana, rum and
cinnamon cake
ro. prăjitură cu banane, rom, migdale, caramel.

lei

COCOA MUFFIN 80 g

6

en. olive oil, nuts, cocoa
ro. muffin cu nuci, cacao, ulei de măsline

en. almond and coconut dacquoise, lime cream,

vanilla mousse, lime chantilly

lei

ro. tort cu cocos, cremă de lime, mousse de vanilie,

frișcă naturală

COFFEE CHOCOLATE CREMEUX &
MASCARPONE CAKE 150 g

15
lei

en. mini cake with coffee and black chocolate

cheEsecakes

cremeux, mascarpone and white chocolate mousse

OREO CHEESECAKE 120 g

mascarpone

en. Oreo biscuits, cream cheese, cream
ro. cheesecake cu Oreo, cremă de brânză, frișcă

lei

WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE 120 g

10

ro. mini tort cu cremă de cafea și ciocolată, mousse de

CHOCOLATE VANILLA CARAMEL 125 g

13

en. cake with black chocolate cremeux, vanilla

lei

FORET NOIRE 125 g

12

mousse, caramel
ro. tort cu cremă de ciocolată, mousse de vanilie &
caramel

en. cake with black chocolate mousse, amarena,

lei

mascarpone
ro. tort cu mousse de ciocolată neagră, amarene, kirsch,
mascarpone

3 CHOCOLATE CAKE 125 g
en. walnuts and cocoa sponge, white chocolate cremeux,

black chocolate mousse, milk chocolate mousse
ro. blat cu cacao și nuci, cremă de ciocolată albă, mousse
de ciocolată cu lapte & mousse de ciocolată neagră

11

en. ricotta, white chocolate, sourcream, digestive
crackers
ro. cheesecake cu ciocolată albă, ricotta, smântână,
biscuiți digestivi

lei

CARAMEL CAJU CHEESECAKE 120 g

10

en. ricotta, sourcream, digestive crackers, caramel

lei

PEAR GINGER CHEESECAKE 130 g

11

and caju on top
ro. cheesecake ricotta, smântână, biscuiți digestivi,
caramel, caju caramelizat

13
lei

en. poached pears on top, ricotta, sourcream, ginger
and pear cheesecake, digestive crakers
ro. cheesecake cu ricotta, pere, smântână, suc de
lămâie, ghimbir, biscuiți digestivi

lei

STRAWBERRY CHEESECAKE 130 g
en. strawberry sauce, ricotta and sourcream

10
lei

cheesecake, digestive crackers
ro. cheesecake cu ricotta, căpșuni, smântână,
biscuiți digestivi

GINGERBREAD CHEESECAKE 150 g
en. cream cheese frosting, cake with apples, raisins,

11
lei

13
lei

SESAME SEEDS & CHOCOLATE
MOUSSE 90 g

10

fructe de pădure

lei

en. baked chocolate mousse, sesame praline
ro. tartă cu pralină de susan și mousse de ciocolată

10

en. mini tartelette filled with roasted nuts and caramel
ro. mini tartă cu nuci, migdale, pecan, caju, alune de

lei

CARAMEL & MILK CHOCOLATE
CREMEUX 100 g

10

APRICOT /RASPBERRY CLAFOUTIS
100 g

meringues
beZelE
en. mini meringue with rosewater or orange blossom
ro. mini bezea cu apă de flori de trandafir sau

lei

ORANGE & CINNAMON 100 g

10
lei

VANILLA & RASPBERRY /
STRAWBERRY 140 g

12

PISTACHIO MERINGUE NESTS 30 g

MINI PAVLOVA 80 g
en. mini pavlova with mascarpone cream and fresh fruit
ro. bezea cu mascarpone și fructe proaspete

ALERGENI

lei

1

leu

portocal

en. pistachio meringues
ro. bulgări de bezea cu fistic

en. mini tartelette filled with orange cream infused
with anise star
ro. mini tartă cu cremă de portocală, scorțișoară,
crustă cu cacao și unt

lei

apricots or raspberries
ro. tartă cu caise/zmeură, lavandă, lămâie, crustă de
migdale

MINI MERINGUE 15 g

en. mini tartelette filled with lime cream and swiss
meringue
ro. mini tartă cu cremă de lime, bezea elvețiană,
crustă cu unt

10

en. clafoutis with lemon zest, cream, lavender, fresh

lei

10

lei

en. mini tartelette filled with caramel and milk
chocolate cremeux
ro. caramel, cremă de ciocolată cu lapte, crustă de
cacao

11

en. mini tartelette filled with white chocolate
ganache, raspberry sauce
ro. mini tartă cu ciocolată albă, zmeură, crustă cu unt

en. mini tartelette filled with vanilla cream and fresh
strawberries or raspberries or apricots and pistachio
ro. mini tartă cu cremă de vanilie, zmeură/căpșuni
proaspete, fistic, crustă cu unt

NUTS & CARAMEL 100 g
pădure, caramel, crustă cu unt

en. dark chocolate mousse, berries sauce
ro. tartă cu mousse de ciocolată neagră și sos de

LIME & MERINGUE 30 g

lei

cacao și unt

tartelEtTes
TARtE

WHITE CHOCOLATE & RASPBERRY
100 g

11

en. dark chocolate ganache and sourcherry tart
ro. tartă cu ciocolată neagră și vișine, crustă cu

lemon zest, cinnamon
ro. tort cu mere, stafide, lămâie, scorțișoară, cremă de
brânză

BAKED CHOCOLATE MOUSSE 190 g

SOURCHERRY & DARK CHOCOLATE
110 g

5

lei

9

lei

Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelta, grâu
mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate; · Crustacee și produse
derivate; · Ouă și produse derivate; · Pește și produse derivate; · Arahide
și produse derivate; ·Soia și produse derivate; · Lapte și produse derivate
(inclusiv lactoză); · Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci,
anacarde, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de Macadamia, nuci de
Queesland) și produse derivate; · Țelină și produse derivate; · Muștar și
produse derivate ; · Semințe de susan și produse derivate; · Dioxid de sulf
și sulfiți în concentrații de peste 10mg/kg sau 10mg/litru; · Lupin și produse
derivate; · Moluște și produse derivate.

cofFeE & TEA
cafeA & CEai
ESPRESSO 40 ml

6

lei

en.

CAPpuCcINo
ESPRESSO MACHIATO 40 ml

6,5

We select and locally roast all the types of coffee served
at Garage. Every day you can order our signature
blend of arabica and robusta, that combines flavor and
strength, which makes is perfect for your first espresso
or cappuccino of the day. Or, if you prefer a single origin
arabica drink, you can choose a drink based on that, for the
same price.

en. single shot espresso, milk foam
ro. un shot de espresso, cremă de lapte

lei

CLASSIC CAPPUCCINO 250 g

8,5

Our specialty coffee comes from Ethiopia, El Salvador or
other origin countries and is locally roasted for a special
experience, one you can enjoy for a small price difference
on your espresso, cappuccino and flat white.

en. double shot espresso, milk foam
ro. 2 shoturi de espresso, cremă de lapte

lei

GRANDE CAPPUCCINO 300 ml

15

To further enjoy our coffee, regular or decaffeinated, at
home or at the office, choose one of the from the shop
shelves and take it away! Ask for a specific grind and we
will be happy to help!

ro.

Selecționăm și prăjim aici toate sortimentele de cafea servite
la Garage. În fiecare zi poți alege blendul nostru de arabica
și robusta care îmbină aroma și tăria, perfect pentru primul
espresso sau cappuccino la zilei. Sau, dacă preferi o cafea
arabica 100% de origine unică, poți să alegi o bătutură pe
baza ei, la același preț.
Cafeaua de specialitate pe care o aducem din Etiopia, El
Salvador sau alte țări de origine și pe care o prăjim aici este
o experiență specială, de care te poți bucura pentru o mică
diferență de preț la espresso, cappuccino și flat white.
Ca să te bucuri de cafeaua noastră cu sau fără cofeină,
acasă sau la birou, alege unul dintre pachetele din cafenea
și ia-o cu tine. Cere-ne să o măcinăm, în funcție de cum o
pregătești!

en. single shot espresso, milk foam
ro. un shot de espresso, cremă de lapte

lei

FLAT WHITE 220 ml

13

en. double shot espresso, milk foam
ro. 2 shoturi de espresso, cremă de lapte

lei

WIENER CAPPUCCINO 200 ml

9

en. single shot espresso, hot milk, whipped cream
ro. un shot de espresso, lapte cald, friṣcă

AMERICANO 120 ml
en. single shot espresso, hot water
ro. un shot de espresso, apă fierbinte

lei

6

lei

new Methods
V60 200 ml

15

CHEMEX 200 ml

15

lei
lei

LaTTE
LATTE MACHIATO 300 ml
en. single shot espresso, warm milk, milk foam
ro. un shot de espresso, lapte cald, cremă de lapte

LATTE MACCHIATO GRANDE 350 g

soya coFfEes
9,5
lei

12,5

en. double shots espresso, warm milk, milk foam
ro. 2 shoturi de espresso, lapte cald, cremă de lapte

lei

FLAVOURED LATTE 300 ml

12

en. single shot espresso, warm milk, syrup

lei

(gingerbread, noix of macadamia, toasted
marshmallow, toffee crunch, pumpkin spices,
vanilla, caramel)
ro. un shot espresso, lapte cald, sirop (turtă dulce,
nuci de macadamia, vanilie, caramel, bezea)

en. ness, sugar, ice cubes, cold milk
ro. ness, zahăr, cuburi de gheață, lapte rece

FLAVOURED FRAPPE 200 ml
en. ness, syrup, ice cubes, cold milk
ro. ness, sirop, cuburi de gheață, lapte rece

8,5
lei

9,5
lei

12

en. single shot espresso, cold milk foam
ro. un shot de espresso, cremă de lapte rece

lei

FLAVOURED ICE COFFEE 300 ml

12

en. ingle shot espresso, cold milk foam, syrup
(gingerbread, noix of macadamia, toasted
marshmallow, toffee crunch, pumpkin spices,
vanilla, caramel)
ro. un shot espresso, cremă rece de lapte, sirop
(turta dulce, nuci de macadam ia, vanilie, caramel,
bezea)

en. single shot espresso, soya milk foam
ro. un shot de espresso, cremă din lapte de soia

lei

SOYA GRANDE CAPPUCCINO 300 ml

17

en. double shot espresso, soya milk foam
ro. 2 shoturi de espresso, cremă din lapte de soia

SOYA LATTE MACHIATO 300 ml
en. single shot espresso, warm soya milk, soya milk

lei

14,5
lei

hot tea

iced cofFeE
ICED COFFEE 300 ml

13

foam
ro. un shot de espresso, lapte de soia cald, cremă
din lapte de soia

FRApPe
CLASSIC FRAPPE 200 ml

SOYA CAPPUCCINO 200 ml

lei

TEA 300 ml
en. mint/ chamomile / black tea / green tea /

jasmine green tea / wild cherry / red fruit flash/
linden / english breakfast/ chinese white tea
ro. mentă/ mușețel/ ceai negru/ ceai verde/
iasomie/ cireșe sălbatice/ fructe roșii/ tei/ english
breakfast/ ceai alb

14,5
lei

BAR
soft drinks
SODA (PEPSI RANGE) 250 ml

7 lei

MINERAL WATER 330 ml

7 lei

STILL WATER 330 ml

7 lei

TONIC WATER 330 ml

7 lei

ro. suc (gama Pepsi)
ro. apă minerală
ro. apă plată

ro. apă tonică

RED BULL 250 ml

12 lei

fresh juices
lemonades

red wines
vin roșu
GLASS OF WINE 120 ml
ro. vin la pahar

ROMÂNIA
CRAMA AVINCIS (z. Drăgășani) 750 ml
Avincis - Cabernet Sauvignon
Avincis - Negru de Drăgășani
Avincis - Cuvee Andrei Cabernet Sauvignon

11 lei

GRAPEFRUIT FRESH 250 ml

11 lei

MIXED FRESH 250 ml

12 lei

BULB FRESH 250 ml

CRAMA RECAȘ (z. Recaș) 750 ml

14 lei

CLASSIC LEMONADE 300 ml

12 lei

Selene
Cuvee Uberland

FRUITS LEMONADE 400 ml

14 lei

ro. limonadă cu fructe

BEeR

·

Cuvee Baroque

65 lei
100 lei
180 lei

CRAMA PETROVASELO (z. Petrovaselo)
750 ml
Melgis
Otarnita
Ovas

BERE

PILSNER URQUELL draft 500 ml

12 lei

PILSNER URQUELL draft 300 ml

10 lei

80 lei
120 lei
150 lei

CRAMA VIILE METAMORFOSIS
(z. Dealu Mare) 750 ml

ORANGE FRESH 250 ml

ro. limonadă simplă

13 lei

130 lei
110 lei
120 lei

CRAMA AURELIA VIȘINESESCU
(z. Dealu Mare) 750 ml
Red Artisan

70 lei

GROLSCH WEISEN 500 ml

12,5 lei

CRAMA THESAURUS (z. Buziaș) 750 ml

TERAPIA GOLD 500 ml

12,5 lei

Amadoc - Pinot Noir (DOC)
Amadoc - Cabernet Sauvignon (DOC)

TERAPIA PLATIN 500 ml

12,5 lei

TERAPIA RUBIN 330 ml

12,5 lei

PERONI PICCOLA 250 ml

10 lei

KINGSWOOD APPLE CIDER 330 ml

10 lei

95 lei
85 lei

ITALY · ITALIA
CRAMA CASA DI TERRA (z. Bolgheri) 750 ml
Casa di Terra - Lenaia
Casa di Terra Moreccio

75 lei
110 lei

ROSE wines
vin ROZE

FRANCE · FRANȚA
CRAMA CHATEAU TEVSSIER BORDEAUX
750 ml
Pezat Bordeaux Superieur
Lacroix Bordeaux Superieur

GLASS OF WINE 120 ml
110 lei
60 lei

SPANIA · SPAIN
Heras - Cordon Vendemia Seletionata
Inurrieta Sur - Syrah / Garnacha
Inurrieta Norte - Cab. Sauvignon / Merlot
Leganza Crianza
Mau Rodos Prima

ro. vin la pahar

ROMÂNIA

120 lei
75 lei
75 lei
70 lei
150 lei

Amadoc - Rose (DOC)

CRAMA MULLER (z. Wachau) 750 ml
Rose 2017 - Rose (Zweigelt)

13 lei

DOMAINE DE CANTARELLE (z. Provence)
750 ml
Elodie Rose Fruite

110 lei

GLASS OF PROSECCO 120 ml
ro. prosecco la pahar

PROSECCO BIANCAVIGNA CUVEE 750 ml

CRAMA RECAȘ (z. Recaș) 750 ml
65 lei

CRAMA THESAURUS (z. Buziaș) 750 ml
Amadoc - Riesling (DOC)
Amadoc - Muscat Ottonel (DOC)
Amadoc - Sauvignon Blanc (DOC)

60 lei
95 lei
95 lei

SPANIA · SPAIN
Inurrieta Orchidea Blanco

75 lei

AUSTRIA
Muller - Tassilo GV Steinmauer, 750ml

12 lei

ITALY · ITALIA

65 lei

en. wine for desert
ro. vin pentru desert

80 lei

sparkling
spumant

CRAMA BASILESCU (z. Dealu Mare) 375 ml

Conacul Ambrozy

60 lei

FRANCE · FRANȚA

CRAMA AVINCIS (z. Drăgășani) 750 ml

Basilescu - Cuvee H

60 lei

AUSTRIA

ROMÂNIA
Avincis - Fetească Regală & Pinot Gris

13 lei

CRAMA THESAURUS (z. Buziaș) 750 ml

white wines
vin alb
GLASS OF WINE 120 ml

ro. vin la pahar

70 lei

Bianco Secco

80 lei

SPIRITS
BĂutuRI Spirtoase
VODKA
FINLANDIA 40 ml
SMIRNOFF BLACK 40 ml
KETTLE ONE 40 ml
GREY GOOSE 40 ml
BELVEDERE NEON 40 ml

11 lei
11 lei
15 lei
20 lei
20 lei

GIN
TANQUERAY 40 ml
THE BOTANIST 40 ml

11 lei
11 lei

RUM · rom
BACARDI CARTA BLANCA 40 ml
BACARDI BLACK 40 ml
HAVANA CLUB (3 ANI) 40 ml
HAVANA CLUB (7 ANI) 40 ml
SIX SAINTS 40 ml

liquer · lichior
11 lei
11 lei
12 lei
15 lei
20 lei

tequila
EL JIMADOR 40 ml

12 lei

digestive · vermouth
AMARO RAMAZOTTI 40 ml
AMARO MONTENEGRO 40 ml
AMARO AVERNA 40 ml
JAGERMEISTER 40 ml
CAMPARI 40 ml
APEROL 40 ml
MARTINI 40 ml
AMARETTO DISSARONO 40 ml

10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
12 lei

scotch whiskey
JOHNNY WALKER RED LABEL 40 ml
JOHNNY WALKER BLACK LABEL 40 ml
CHIVAS REGAL 12 yo 40 ml

11 lei
16 lei
16 lei

irish whiskey
JAMESON 40 ml

11 lei

bourbon tennessee
JACK DANIELS 40 ml
FOUR ROSES 40 ml

13,5 lei
12 lei

13 lei
17 lei
22 lei

10 lei
10 lei
12 lei
15 lei

cocktails
cocktailuri
coffeE cocktails
ESPRESSO MARTINI 120 ml

14,5 lei

AFTER EIGHT 120 ml

14,5 lei

IRISH COFFEE 120 ml

14,5 lei

en. double shot espresso, 40 ml finlandia, 10 ml
vanilia syrup, 20 ml kahlua
ro. shot dublu de espresso, 40 ml finlandia, 10 ml
sirop de vanilie, 20 ml lichior de cafea
en. double shot espresso, 15 ml mint liqueur, 15 ml
chocolate liqueur, 20 ml cream
ro. shot dublu de espresso, 15 ml lichior de mentă,
15 ml lichior de ciocolată, 20 ml frișcă lichidă

en. espresso americano, brown sugar, 40 ml
jameson, cream
ro. espresso americano, zahăr brun, 40 ml
jameson, frișcă lichidă

long drinks
VODKA JUICE 250 ml

18 lei

VODKA CRANBERRY 250 ml

18 lei

CUBA LIBRE 250 ml

18 lei

WHISKEY COLA 250 ml

18 lei

GIN TONIC 250 ml

18 lei

en. 40 ml Finlandia vodka, 200 ml juice
ro. 40 ml vodka Finlandia, 200 ml suc
en. 40 ml Finlandia vodka, 200 ml juice
ro. 40 ml vodka Finlandia, 200 ml suc cranberry
en. 40 ml Baccardi, cola, lime
ro. 40 ml Baccardi, cola, lime

cognac · brandy
OTARD VS 40 ml
REMY MARTIN VSOP 40 ml
HENNESSY FINE DE COGNAC 40 ml

VACCARI SAMBUCA 40 ml
KAHLUA 40 ml
BAILEYS 40 ml
DRAMBUIE 40 ml

en. 40 ml Jack Daniels, cola
ro. 40 ml Jack Daniels, cola

en. 40 ml Tanqueray, tonic water, lemon
ro. 40 ml Tanqueray, apă tonică, lămâie

cigarettes
Țigarete

classics
MARGARITA 200 ml

en. 40 ml tequila, 15 ml triple sec, 40 ml sweet & sour
ro. 40 ml tequila, 15 ml triplu sec, 40 ml sweet & sour

COSMOPOLITAN 200 ml

en. 40 ml vodka, 15 ml triple sec, 60 ml cranberry
juice, lime
ro. 40 ml vodka, 15 ml triplu sec, 60 ml suc de
merișoare, lime

DAIQUIRI 200 ml

en. 40 ml rum, 15 ml triple sec, 60 ml sweet & sour,
lime
ro. 40 ml rom, 15 ml triplu sec, 60 ml sweet & sour,
lime

LONG ISLAND 200 ml

en. 15 ml rum, 15 ml vodka, 15 ml gin, 15 ml triple sec,
40 ml sweet & sour, cola
ro. 15 ml rom, 15 ml vodka, 15 ml gin, 15 ml triplu sec,
40 ml sweet & sour, cola

PINACOLADA 200 ml

en. 40 ml rum, 20 ml coconut syrup, 60 ml pineapple
juice
ro. 40 ml rom, 20 ml sirop de cocos, 60 ml suc de
ananas

CAIPIRINHA 200 ml

en. 40 ml cachaca, lime, brown sugar
ro. 40 ml cachaca, lime, zahăr brun

MOJITO 200 ml

en. 40 ml rum, sparkling water, sugar, mint, lime, ice
ro. 40 ml rom, apă minerală, zahăr alb, mentă, gheață,
lime

MAI THAI 200 ml

en. 40 ml rum, 10 ml almond syrup, 30 ml pineapple
juice, 30 ml orange juice, 10 ml lime juice
ro. 40 ml rom, 10 ml sirop de migdale, 30 ml suc de
ananas, 30 ml suc de portocale, 10 ml suc de lime

APEROL SPRITZ 200 ml

en. 80 ml prosecco , 40 ml aperol, sparkling water,
orange
ro. 80 ml prosecco, 40 ml aperol, apă minerală,
portocală

HUGO 200 ml

en. 80 ml prosecco, 40 ml elder flower liqueur, tonic
water, mint, lime
ro. 80 ml prosecco, 40 ml lichior de soc, apă tonică,
mentă, lime

20 lei

www.yoursociety.ro

SOBRANIE REDEFINED

black-6 mg, blue-5 mg, chrome-4mg, white-1 mg

20 lei

SOBRANIE SUPER S

black-6 mg, pink-3 mg, white-1 mg, green-5 mg, option-6mg

SOBRANIE COLLECTION
blacks-6 mg, golds-3 mg

20 lei

SOBRANIE EVOLVE

black–6 mg, chrome–4 mg

SOBRANIE KS

black-7 mg, gold-3 mg

SOBRANIE
20 lei

black-7mg, white- 5mg, cocktail- 5mg

www.yourfreedom.ro

WINSTON XSTYLE
20 lei

blue-6mg

WINSTON PLUS

red-10 mg, xspression- 7 mg

WINSTON NOVA
blue 100-8 mg

20 lei

WINSTON SUPER LINE
blue-5 mg

WINSTON
20 lei

blue 100-6 mg

CAMEL
20 lei

filters-10 mg

en. We sell cigarettes at the maximum price of the day
ro. Vindem țigarete la prețulmaximal al zilei

20 lei

20 lei

en. WE DO NOT SELL TOBACCO PRODUCTS AND
ALCOHOL TO MINORS! PLEASE KEEP THE RECEIPT
UNTIL LEAVING THE UNIT!
ro. NU SERVIM PRODUSE DIN TUTUN ȘI ALCOOL
MINORILOR! VĂ RUGĂM PĂSTRAȚI BONUL FISCAL
PÂNĂ LA IEȘIREA DIN LOCAL!

