Morning menu
en. available from 8 am to 4 pm (last order at 4 pm)
ro. pentru intervalul 8:00- 16:00 (ultima comandă la 16:00)

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

TEA, BUTTER AND JAM BREAKFAST
200 g

en.
SERVED BETWEEN 8:00 – 16:00 EVERY DAY
Kitchen opens at 8:00. Kitchen closes at 16:00

ro.
SERVIT ÎN INTERVALUL 8:00 – 16:00 ZILNIC

Bucătăria este deschisă de la 8:00 și se închide la 16:00

CHEDDAR OMELETTE 150 g

13

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

lei

FRIED EGGS & BACON 300 g

23

en. espresso or cappuccino, 2 fried eggs, bacon,

en. espresso or cappuccino, cheddar omelette,

lei

en. espresso or cappuccino, cheddar omelette,

23
lei

23
lei

23,5
lei

SCRAMBLED EGGS ON TOAST 200 g

22

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

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

25

en. espresso, glass of prosecco, bruschetta with

lei

YOGHURT, HONEY, NUTS & FRUITS
250 g

20

smoked salmon or prosciutto cotto
ro. espresso, bruschetta cu somon afumat sau
prosciutto cotto, 1 pahar prosecco

lei

nuts, fresh fruit
ro. espresso sau cappuccino, iaurt grecesc, miere,
nuci, fructe proaspete

18
lei

en. espresso or cappuccino, toast bread, peanut

butter, bananas or pear

ro. espresso sau cappuccino, pâine prăjită cu unt

ADD / ADAUGĂ:

en. cappuccino, cheddar omelette, taleggio

en. espresso or cappuccino, scrambled eggs,

DELUXE BREAKFAST 200 g

de arahide, banane sau pere

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

TALEGGIO TOAST 200 g

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

PEANUT BUTTER & FRUIT TOAST
250 g

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

PROSCIUTTO COTTO TOAST 250 g

lei

en. espresso or cappuccino, Greek yoghurt, honey

cherry tomatoes, toast bread
ro. espresso sau cappuccino, 2 ouă prăjite, bacon,
roșii cherry, pâine prăjită

AVOCADO TOAST 250 g

22

lei

AVOCADO 50 g
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
VEGAN MILK / LAPTE VEGAN 40 g

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

AMBALAJE / PACKAGING:
BOX / CUTIE
BAG / PLASĂ

2 LEI
1 LEU

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

14
lei

copt, sos de muștar dijon

ROASTED PORK & ONION RELISH 250 g
en. sourdough bread, lettuce, roasted pork neck or

16
lei

chop , red onion relish, dijon
ro. pâine cu maia, salată verde, ceafă de porc coaptă,
dulceață de ceapă roșie, sos de muștar dijon

SMOKED SALMON & DILL 260 g

17

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

lei

POACHED EGG, SALMON & AVOCADO
200 g

20

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

lei

16
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

lei

MELTED TALEGGIO TOAST 250 g

14

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

en. toast bread, taleggio cheese, butter, black pepper,

lei

fresh season fruit such as grapes, apricots, pears
ro. pâine toast, fructe de sezon proaspete, brânză
taleggio, unt, piper

CHICKEN LIVER & RAISINS PÂTE 250 g
en. bread, chicken livers, garlic, cream, fresh basil,

9

lei

raisins, red wine
ro. pâte din ficat de pui cu busuioc, stafide, usturoi,
vin rosu, pâine prăjită

tasty salads
salate
BEETROOT & MOZZARELLA 350 g

30

en. roasted beetroot, mozzarella, salad mix, roasted

lei

AVOCADO, MOZZARELLA & CHERRY
TOMATO 360 g

30

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

lei

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

smoked salmon, poached egg
ro. pâine cu maia, cremă de brânză, rucola, somon
afumat, avocado, ou poșat

en. toast bread, cream cheese, cranberry sauce,

en. toast bread, bechamel with nutmeg, prosciutto

en. cherry tomatoes, avocado, mozzarella, roket,

en. sourdough bread, cream cheese, roket, avocado,

THANKSGIVING SANDWICH 310 g

17

SMOKED SALMON, AVOCADO &
ORANGE 370 g
en. mix salad leaves, cucumber, avocado, orange,

16
lei

smoked salmon, croutons, mix seeds
ro. crutoane, castravete, avocado, portocală, somon
afumat, mix semințe

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
en. plain hummus with garlic, tahini, zaatar, olive oil,

15
lei

pomegranate seeds and crackers
ro. humus simplu cu usturoi, pastă de susan, ulei de
măsline, za’atar, rodie și crackers picant

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,

lei

HUMMUS PLATE 300 g

30

roasted seeds and bread
ro. humus cu sfeclă coaptă, pastă de susan, usturoi,
semințe și pâine prăjită

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,

lei

VEGGIE QUICHE 150 g

12

smântână dulce, nucșoară

en. cream, egg, vegetables
ro. tartă cu legume, ou, smântână dulce

lei

BACON QUICHE 150 g

12

en. egg, bacon, cheddar
ro. tartă cu cheddar, bacon, ou

lei

Sweets · dulciuri
Sweets made
in our bakery
en.For your sweet tooth, we have stunning desserts
made from scratch in our own bakery.

A crunchy cookie, brownies, all kind of cakes and
fabulous tartelettes! Not to forget about the cakes,
chocolate ones or maybe creamy and fruity, is your
choice! Go check our display and pick your fav!
All products are 100% free of colorant or any other
improvers

Dulce din
Garage Bakery
ro.Cookies? Avem! Tartelettes? Doar vreo 10

sortimente!
Brownies, torturi cu ciocolată sau cu fructe, bezele și
cheesecake-uri cum nu ai mai mâncat altundeva.
Te rugăm să arunci o privire la vitrina din cafenea
pentru sortimentele disponibile astăzi și să-ți alegi
preferata.
Toate sunt produse 100% Garage, nu conțin
amelioratori sau coloranți.

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

WIENER CAPPUCCINO 200 ml
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

9

lei

6

lei

new Methods
V60 200 ml

15

CHEMEX 200 ml

15

lei
lei

OTHER COFFEES
LATTE MACHIATO 300 ml

hot tea
12

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

lei

CLASSIC FRAPPE 200 ml

14

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

lei

ICED COFFEE 300 ml

12

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

lei

soya coFfEes
SOYA CAPPUCCINO 200 ml
en. single shot espresso, soya milk foam
ro. un shot de espresso, cremă din lapte de soia

SOYA GRANDE CAPPUCCINO 300 ml
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, soy milk foam
ro.un shot de espresso, lapte de soia cald, cremă din

lapte de soia

13
lei

17
lei

14,5
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

cigarettes
Țigarete
www.yoursociety.ro

SOBRANIE REDEFINED

red-8 mg, black-6 mg, blue-5 mg, chrome-4mg, white-1 mg

SOBRANIE SUPER S

soft drinks

black-6 mg, pink-3 mg, white-1 mg

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

12 lei

RED BULL 250 ml

fresh juices
lemonades

SOBRANIE COLLECTION

blacks-6 mg, golds-3 mg, white-1 mg

SOBRANIE EVOLVE

black–6 mg, chrome–4 mg

SOBRANIE KS

black-7 mg, gold-3 mg

SOBRANIE

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

www.yourfreedom.ro

WINSTON CASTER
7mg

WINSTON XSTYLE

ORANGE FRESH 250 ml

13 lei

GRAPEFRUIT FRESH 250 ml

13 lei

WINSTON PLUS

MIXED FRESH 250 ml

13 lei

WINSTON XSPRESSION

BULB FRESH 250 ml

14 lei

WINSTON NOVA

CLASSIC LEMONADE 300 ml

12 lei

blue 100-8 mg

FRUITS LEMONADE 400 ml

14 lei

blue-5 mg

ro. limonadă simplă

ro. limonadă cu fructe

BEeR

blue-6mg

red-10 mg

xspression-6 mg

WINSTON SUPER LINE
WINSTON

blue 100-6 mg

·

BERE

CAMEL

PILSNER URQUELL draft 500 ml

12 lei

PILSNER URQUELL draft 300 ml

10 lei

GROLSCH WEISEN 500 ml

12,5 lei

TERAPIA GOLD 500 ml

12,5 lei

TERAPIA PLATIN 500 ml

12,5 lei

PERONI PICCOLA 250 ml

10 lei

KINGSWOOD APPLE CIDER 330 ml

10 lei

filters-10 mg

CAMEL CIGARILLOS
en. We sell cigarettes at the maximum price of the day
ro. Vindem țigarete la prețul maximal al zilei

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!

