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NUBA HOUSE BLEND – ALTO PALOMAR ( PERU )
O cafea ORGANICA 100% Arabica din PERU. Aroma particulară a acestei cafele
este caracterizată de corpul rotund, aciditatea delicată, notele dulci de miere și
migdale prăjite.
Retrogustul de cacao te va urmări mult timp după ultima picătură savurată.
NUBA SPECIAL BLEND – YRGALEM ( ETIOPIA )
Își trage numele de la orașul Yrgalem, din regiunea Sidamo din Etiopia,
locul de origine al tuturor cafelelor Arabica.
Caracteristica principală a acestei cafele este puternica aromă florală cu ușoare
nuanțe de citrice și miere.

SPECIALITY COFFEE
Peru, Etiopia, Decaffeinated
Espresso 25 ml | 11 lei

(macchiato, with cream or corretto with a drop of sambuca or brandy)

Doppio 50 ml | 16 lei
Americano 150 ml | 12 lei

NUBA BREW BLEND – FILTER C
(BRAZILIA & ETIOPIA )
Un amestec excepțional între două cafele de
specialitate, Etiopia Sidamo și Fazenda
Samambaia special creat pentru metoda de
extracție “drip”; este o cafea infuzată echilibrată
care combină notele calde tipice cafelei braziliene
cu aciditatea și notele citrice ale cafelei etiopiene.

BREW COFFEE | 200ml | 19 lei
Dripper V60
Brew on Ice

FRAPPE | 450ml | 30 lei
Snickers
Mars
Oreo
Rafaello

Cappuccino 200 ml | 16 lei

SPIRITED COFFEE | 180ml | 26 lei

(caramel, pistachio, vanilla, mint, chocolate cookie)

Nuba Nut Coffee

Cappuccino Freddo 200 ml | 17 lei

Irish Coffee

Matcha Cappuccino 200 ml | 18 lei
Caffe Latte 240 ml | 17 lei

(caramel, pistachio, vanilla, mint, chocolate cookie)

Flat White 200 ml | 21 lei
(double espresso with steamed milk)

TASTEMAKERS’ coffee Tonic 180 ml | 33 lei
(coffe, tonic water)

(espresso, kahlua, bailey’s, amaretto, cream, hazelnuts)
(espresso, jameson, brown sugar, cream)

Wafflatte

(maple spice syrup, espresso, cinnamon, milk cream,
marshmallow)

Coretto

(espresso, sambuca, cream)

La NUBA CAFE în fiecare zi te bucuri de o
adevarată experiență. Acesta este locul în care
poți savura o cafea adevarată.

Încearcă una din cele mai exclusiviste game de ceai.

PREMIUM TEA SELECTION | 400 ml | 18 lei
Alege aroma favorită
Milk Oolong | ceai bleu-verde

Mai este numit și Wulong sau ceai bleu-verde. Un ceai semi- fermentat cu un gust uşor de lapte.
Este mai parfumat, mai dulce, mai puţin bogat în teină decât ceaiurile verzi.
Ceaiul oolong este cea mai bună metodă de a combate efectele îmbătrânirii tenului.

English Breakfast St. Andrews | ceai negru

Unul dintre cele mai cunoscute ceaiuri din lume, iar amestecul din cele mai bune ceaiuri din Ceylon dă un
gust deosebit și foarte aromat

Royal Earl Grey | ceai negru și bergamotă

Intensitatea aromei de Bergamotă este combinată perfect cu un amestec fin de ceai din Ceylon China și
India, dezvoltând o aromă perfectă la micul dejun

Mountain Herbs | ceai negru şi cimbrişor

Un amestec perfect de ceai negru și timian care este asociat cu vechile tradiţii ale nobililor din Rusia

Sencha Senpai | ceai verde

Cel mai cunoscut ceai verde japonez cu un gust bogat amărui și foarte uşor mentolat. Pentru a-şi păstra
culoarea acest ceai verde cu frunze mari și sănătoase este expus aburilor în timp ce este rulat.

Grun Matinee | ceai verde, floarea soarelui, albăstrele şi petale de trandafir
Combinaţie de ceai Sencha, arome de fructe delicioase și petale de flori oferă acestui ceai un gust de neuitat.

Jasmine Ting Yuan | ceai verde şi iasomie
Este o băutură delicată și elegantă. Este un ceai corpolent produs în provinciile Jiangnxi și Fujian-China,
celebre pentru grădinile de iasomie.

Red Fruit Flash | maceşe, hibiscus, stafide, soc, afine şi coacăze

Este o combinaţie delicioasă de fructe de pădure ce ne aminteşte de aroma și mirosul gemului făcut de bunici acasă.

Strawberry Flip | măceşe, hibiscus, mere, frunze şi bucăţi de căpşuni
Aroma și gustul căpşunilor coapte, proaspete și delicioase sunt completate cu frişcă cremoasă. Un ceai de
fructe reconfortant atât cald cât și rece.

Rooibush Strawberry Cream | Rooibush, căpşuni, frunze de căpşuni
Aroma proaspătă de căpşuni, rafinată cu aromă proaspătă de frişcă îi dau acestui ceai rooibush o notă
delicată și fructată.

Ginseng Valley | ginseng, lemongrass, frunze de mesteacăn şi de urzici, coji
de fasole, lemn de santal, piersici, must St John's şi păpădie
Este un ceai deosebit prin amestecul aromat dat de plantele care combinate cu rădăcina vieţii Ginseng
dau o notă unică acestei băuturi.

Fancy Chamomile | muşeţel, tulpină de trandafir şi lemongrass

Selectarea frunzelor de muşeţel de cea mai bună calitate duc la o savoare blândă, relaxantă și aromată.

Smooth Mint | mentă, lemn dulce, măghiran şi flori de gălbenele
Un mix deosebit de mentă, gălbenele, lămâiţă, mate și lemn dulce cu o aromă exuberantă.

Cu siguranță cea mai bună ciocolată. Bucură-te de o experiență de neuitat! Cu arome fine,
naturale, ciocolata servită în stilul FASHION VERTIGO, te poartă în atmosfera celor mai
exclusiviste localuri din lume.

HOT CHOCOLATE | 350 g | 37 lei
Classic White

ciocolată albă simplă

Classic Black

ciocolată neagră simplă

Hazelnut

ciocolată neagră cu alune

Strawberry

ciocolată neagră cu capșune

Caramel & Musli

ciocolată neagră cu caramel și musli

Breakfast

MONDAY-FRIDAY 09-13, SATURDAY AND SUNDAY 09-15

New
Benedict Eggs with Confit Duck | 250 g | 32 lei
(ouă, chiflă, pulpă de rață confiată, baby spanac, sos olandez, sibulet)
New

Prosciutto & Asparagus Omelette | 250 g | 28 lei
(ouă, sparanghel, prosciutto, parmezan)

Smoked Salmon Omelette | 250 g | 36 lei
New
(ouă, somon fume, baby spanac, roșii cherry, smântână, ardei chilly, lime, sibulet)
New
Veggie Avocado Burger | 250 g | 34 lei
(ouă, avocado, somon fume, cremă de brânză, ceapă roșie, mix de salată, susan)

Avocado Eggs | 200 g | 26 lei
(ouă, avocado, ardei chilli, brânză feta, roșii cherry, parmezan, sibulet)
Avocado Breakfast Plate | 250 g | 40 lei
(ouă, avocado, cartofi, brânză halloumi, parmezan)
Halloumi Breakfast Plate | 300 g | 34 lei
(brânză halloumi, ou, quinoa, salată kale, roșii cherry, avocado, nuci pecan, iaurt)
Benedict Beef | 250 g | 33 lei
(toast pâine integrală, ouă, antricot de vită, avocado, sos olandez, sibulet, boia afumată)
Croque Madame | 250 g | 34 lei
(toast, ou, șuncă, cheddar, smântână, parmezan, mix de salată)
Beef & Cheddar Sandwich | 350 g | 29 lei
(ciabatta, antricot vită, ceapă roșie, mix de ciuperci, mix de salată, cartofi rustici)
Waffle & Fresh Berries and Cheese Cream | 200 g | 18 lei
(gofră, afine, cremă de brânză)
Granola & Greek Yoghurt and Candided Fruit | 200 g | 18 lei
(iaurt grecesc, mix de cereale, fructe confiate)
Pancakes with Chocolate & Strawberries | 200 g | 18 lei
(clătite americane cu ciocolată și căpșune fresh)
Croissant | 80 g | 8 lei
Pain Au Chocolat | 80 g | 8 lei
*Toate legumele și fructele pe care le folosim în pregătirea preparatelor sunt produse românești.

Starters

New
Tuna Carpaccio | 250 g | 48 lei
(ton, alge, edamame ,ridichi, capere, ardei chilli, coriandru, yuzu dressing)
New
Shrimps Tacos | 300 g | 46 lei
(creveți, lipie, salată romana, guacamole, ardei chilli, coriandru, maioneză)
New
Truffled Burrata | 300 g | 40 lei
(burrata cu trufe, mix de roșii, salată romana, pătrunjel)
New
Mediterranean Grilled Octopus | 250 g | 46 lei
(caracatiță, cartofi noi, roșii cherry, măsline kalamata, usturoi, fenel, salată romana, rucola, pătrunjel)

Spring Rolls | 150 g | 25 lei
(foaie de orez crocantă, varză, morcovi, ardei gras, ceapă, sos chilli)
Truffled Beef Carpaccio | 250 g | 38 lei
(mușchi de vită, pastă de trufe, parmezan, rucola, roșii uscate, ridichi, microplante, capere, sibulet, sos de muștar)
Deep Fried Calamari | 300 g | 40 lei
(calamari, mix de salată, castraveți, ardei iute, sos de smântână)
Rock Shrimp Tempura | 300 g | 46 lei
(creveți, mix de salată, castraveți, avocado, sibulet , maioneză picantă)

Soup

Soup of the day
Ask the waiter

*Toate legumele și fructele pe care le folosim în pregătirea preparatelor sunt produse românești.

Salads

New
Grilled Turkey Salad | 250 g | 39 lei
(salată romana, piept de curcan la grătar, roșii, castraveți, ceapă roșie,ardei gras,
măsline kalamata, avocado, pătrunjel, busuioc, dressing de muștar)
New
Asian Beef Salad | 300 g | 45 lei
(salată china, salată romana, antricot de vită , morcov, ardei gras, edamame, caju, susan, dressing de soia)

Spicy Halloumi Salad | 250 g | 38 lei
(mix de salată, rucola, brânză halloumi picantă, avocado, mango, nuci pecan, rodie, microplante, dressing de rodie)
Caesar Salad | 300 g | 40 lei
(salată romana, piept de pui bio, cruton, ou, avocado, parmezan, nuci pecan, dressing de anchovis)
Mediterranean Chicken Salad | 280 g | 41 lei
(salată romana, pui bio, roșii uscate, caju, fenel, avocado, muștar dijonnaise, smântână, pătrunjel)
Grilled Shrimps & Octopus Salad | 300 g | 46 lei
(mix de salată, creveți și caracatiță la grătar, portocală, mango, quinoa, ardei gras, ardei iute,
microplante, dressing de mango)
Salmon Nicoise Salad | 280 g | 40 lei
(salată iceberg, salată romana, somon, ouă de prepeliță, cartof, fasole verde, ceapă roșie, capere,
muștar dijonnaise, smântână)

*Toate legumele și fructele pe care le folosim în pregătirea preparatelor sunt produse românești.

Pasta & Risotto

New
Garlic Shrimp Bucatini Pasta | 350 g | 46 lei
(bucatini, creveți, roșii cherry, parmezan, usturoi, pătrunjel, busuioc, unt, ardei chilli)
New
Beef Pasta | 280 g | 48 lei
(tagliatelle, mușchi de vită, ardei gras, baby spanac, ceapă roșie, roșii, usturoi, ardei iute, unt)
New
Pea & Pancetta Risotto | 300 g | 42 lei
(risotto, pancetta, mazăre, sparanghel, parmezan, baby spanc, pătrunjel)
Shrimps Asian Noodles | 250 g | 46 lei
(tăiței, creveți, salată china, morcov, dovlecel, ceapă roșie, ardei gras,
ciuperci simeji, caju, susan, coriandru, sos de soia)
Creamy Prosciutto Pasta | 300 g | 40 lei
(tagliatelle, prosciutto, usturoi, baby spanac, parmezan, ciuperci, cimbru)
Pappardelle with Truffles | 250 g | 48 lei
(pappardelle, mix de ciuperci, pastă de trufe, smântâna, parmezan)
Seafood Risotto | 300 g | 58 lei
(risotto, șofran, creveți, vongole, caracatiță, calamari, sea bass, somon, pătrunjel, unt, lime)

Fish

New
Seafood with Lemon Butter Sauce | 300 g | 62 lei
(creveți, scoici, caracatiță, scallops, somon, sea bass, baby calamar, lime, baby spanac, pătrunjel)
Pistachio – Crusted Tuna | 250 g | 62 lei
New
(ton în crustă de fistic, panco, caju, sparanghel, avocado, mix de salată, sos de unt cu lămâie)
New
Yuzu Sea Bass | 300 g | 49 lei
(sea bass, vongole, lime, yuzu, unt, rosii cherry, sparanghel, edamame, pătrunjel)
Salmon Steak | 300 g | 56 lei
(somon, avocado, ardei iute, ardei gras, lime, coriandru, ceapă, microplante)

*Toate legumele și fructele pe care le folosim în pregătirea preparatelor sunt produse românești.

New

Main Course

Beef Tenderloin with Avocado | 300 g | 84 lei
(mușchi de vită, avocado, alge, edamame,
sos soia, ardei chilli, ulei susan)
Beef & Cheese Burger | 350 g | 49 lei
New
(chiflă, carne de vită, gorgonzola, parmezan, jalapenos,
castraveți murați, cartofi prăjiți, maioneză, sos BBQ)
New
Crispy Turkey Schnitzel | 300 g | 56 lei
(piept de curcan, panko ,parmezan, rucola, mix de salată, rodie, lime, fenel, sos tzatziki)
Grilled Chicken with Truffles | 300 g | 48 lei
New
(pui bio, cartof dulce, trufe, usturoi, sos gravy)
Rib Eye Steak | 350 g | 99 lei
(antricot de vită Uruguay, gorgonzola, unt, cartofi rustici, sparanghel, parmezan)
Duck & Risotto | 400 g | 54 lei
(piept de rață, risotto cu sfeclă coaptă, sparanghel, smântână, parmezan, microplante)
Roasted Duck Leg | 300 g | 52 lei
(pulpă de rață confiată, piure de cartofi cu ciuperci, sos de unt cu trufe)
Grilled Pork Chop | 350 g | 54 lei
(cotlet de porc la grătar, mix de salată, unt cu ierburi aromate, ardei iute, lime)
Spicy Beef Burger | 350 g | 48 lei
(chiflă, carne de vită, bacon, cheddar, roșii, castraveți murați, avocado,
sos sriracha, maioneză, kimchi, jalapeno murat, cartofi prăjiți)
Beef Burger | 350 g | 48 lei
(chiflă, carne de vită, pancetta, cheddar, dulceață de ceapă,
roșii, mix de salată, cartofi prăjiți, maioneză, sos BBQ)

New

Side Dishes

Creamy Spinach | 150g | 26 lei

French Fries & Gorgonzola Sauce | 200g | 23 lei

Truffled Mashed Potatoes | 150g | 22 lei

Jasmine Rice | 150g | 16 lei

spanac sote, roșii cherry, smântână, caju
piure de cartofi cu trufe

cartofi prăjiţi, sos de gorgonzola, sibulet
orez jasmine

Rustic Potatoes | 200g | 17 lei

Grilled Asparagus | 150g | 28 lei

French Fries | 200g | 16 lei

Broccoli Sote | 120g | 23 lei

cartofi rustici
cartofi prăjiţi

sparanghel la grătar

broccoli, caju, usturoi, unt

*Toate legumele și fructele pe care le folosim în pregătirea preparatelor sunt produse românești.

Moritz Eis is an innovative all natural and artisanal ice cream concept,
free of colourants and additives.

Ice cream
Vanilla of Madagascar | 50g | 8 lei

A blend of: Vanilla Beans, eggs, milk base, sugar. | Un amestec de: boabe de vanilie, ouă, bază de lapte, zahăr.
Smooth and Perfect | Fin şi Perfect

Dark Chocolate | 50g | 8 lei

A blend of: Barry Callebaut 55% cacao, milk base, sugar. | Un amestec de: 55% cacao Barry Callebaut, bază de lapte, zahăr.
Elegant and Delicious | Elegant și Delicios

Pistachio | 50g | 8 lei

A blend of: Pistachio, salt, milk base, sugar. | Un amestec de: fistic, sare, bază de lapte, zahăr.
Rich, unique and distinctive | Bogat, unic și distinctiv

White Chocolate & Raspberry | 50g | 8 lei

A blend of: Barry Callebaut white chocolate, eggs, milk base, raspberries, sugar. | Un amestec de: ciocolată albă Barry Callebaut, ouă, bază de lapte, zmeură, zahăr.
Sweet, Creamy and Fruity | Dulce, Cremos și Fructat

Lemon & Basil (sorbet - vegan) | 50g | 8 lei

A blend of: Fresh squeeze lemons, fresh basil, sugar, fruit base. | Un amestec de: lămâie proaspăt stoarsă, busuioc proaspăt, zahăr, bază de fructe.
Light Herbal Refreshing | Plante Revigorante

Blueberries & Lavender (sorbet - vegan) | 50g | 8 lei

A blend of: Fresh Blueberries from Transylvania, Lavander flowers, sugar, fruit base. | Un amestec de: afine proaspete din Transilvania, flori de lavandă, zahăr, bază de fructe.
Juicy blueberries and fragrant lavender blossoms | Afine suculente și flori de lavandă parfumate

Strawberries & Mint & Poppy Seeds (sorbet - vegan) | 50g | 8 lei

A blend of: Fresh Strawberries, fresh mint, poppy seeds, sugar, fruit base. | Un amestec de: fructe proaspete, mentă proaspătă, semințe de mac, zahăr, bază de fructe.
Fruity, Healthy and Crunchy | Fructat, Sănătos și Crocant

Pear (sorbet - vegan) | 50g | 8 lei

A blend of: Fresh William Pears, sugar, fruit base. | Un amestec de: pere proaspete William, zahăr, bază de fructe.
Delicate and Noble | Delicat și Nobil

Orange & Ginger (sorbet - vegan) | 50g | 8 lei

A blend of: Fresh squeeze oranges, fresh squeeze ginger, sugar, fruit base. | Un amestec de: portocale proaspăt stoarse, ghimbir proaspăt stors, zahăr, bază de fructe.
Spicy and Pure | Picant și Pur

Desserts
Nuba Cake | 120g | 31 lei

mousse de ciocolată belgiană, mousse de vanilie și cremă de zmeură

New

Gianduja Mousse Cake | 180g | 29 lei
tartă cu mousse din ciocolată gianduja

Millefeuille | 120g | 28 lei
foetaj cu vanilie și zmeură

New

Paris Breast | 120g | 29 lei

choux în crustă de migdale și cremă de praline

New

Glazed Croissant | 150g | 25 lei

croissant cu cremă de vanilie, în glazură rocher

Irish Coffee Cake | 120g | 29 lei

New

spumă de ciocolată cu cafea și irish whiskey

Frozen Nougat Parfait & Raspberry | 120g | 29 lei
parfait din ciocolată albă cu zmeură și alune de pădure

Pavlova | 120g | 29 lei

New
New
New

bezea cu cremă de vanilie și căpșune

Fruit Tart | 120g | 25 lei

tartă cu fructe de pădure și cremă de lămâie

Gianduja Tart | 120g | 23 lei
tartă cu cremă din ciocolată gianduja

Strawberry Flan Tart | 150g | 29 lei
tartă cu cremă de zahăr ars și căpșune

Oreo Cheese Cake with Salted Caramel | 150g | 29 lei
tort de brânză cu oreo și caramel sărat

New

Velvet Cheese Cake | 120g | 29 lei
mousse din cremă de brânză și biscuit

Eclair | 100g | 21 lei
ecler diverse arome

Hot Donuts with Vanilla Cream,
Raspberry Sauce & Chocolate Sauce | 150g | 25 lei
gogoșele calde cu cremă de vanilie, sos de ciocolată și de zmeură

New

Apple Strudel | 120g | 29 lei
strudel cu mere și înghețată

Fruits Plate | 400g | 30 lei
mix de fructe

Nuba Dessert | 450g | 72 lei

pavlova, oreo cheesecake, nuba cake și mini ecler

Cakes: 6-8 pers | 1kg | 150 lei
Bailey’s Cake

mousse de ciocolată neagră, bailey`s liqueur și cremă de praline

White Chocolate Mousse & Forest Fruits
mousse de ciocolată albă cu fructe de pădure

New

Lemon Meringue Cake

cremă de lămâie, meringue și blat pufos

*Toate legumele și fructele pe care le folosim în pregătirea preparatelor sunt produse românești.

BY THE GLASS & MINIATURE BOTTLES
White
Cramposie – Cepari (Native Romanian Grapes) | 150 ml - glass | 19 lei
Dragasani - ROMANIA

Terrazas de Los Andes Chardonnay – Altos del Plata | 150 ml - glass | 26 lei
Mendosa – Argentina

Rose
Cabernet Sauvignon - Rose – Cepari | 150 ml-glass | 19 lei
Dragasani - ROMANIA

Perle de Roseline – Chateau Saint Roseline | 150 ml-glass | 28 lei
Cotes de Provence - FRANCE

Rosa Mara – Chiaretto Garda - Costaripa | 375 ml-btl | 55 lei
Lombardy - ITALY

Red
Iacob Cabernet Sauvignon & Feteasca Neagra | 150 ml-glas | 22 lei
Dealu Mare / Ceptura - ROMANIA

Negru de Dragasani – Cepari (Native Romanian Grapes) | 150 ml-glass | 23 lei
Dragasani - ROMANIA

Terrazas de Los Andes Malbec – Altos del Plata 150 ml-glass | 30 lei
Mendosa – Argentina

Vertigo Merlot & Cabernet Sauvignon – Livio Felluga | 150 ml-glass | 33 lei
Venetto / delle Venezie IGT - ITALY

Chianti Classico – Castello BANFI | 375 ml-btl | 71 lei
Toscana - ITALY

Brunello di Montalcino – Castello | 375 ml-btl | 143 lei
Toscana - ITALY

Prosecco , Champagne & Sparkling Wine’s
Fantinel Prosecco Extra Dry | 100 ml-glass /200 ml-btl | 22 lei / 35 lei
Friuli / Venezia Giulia - ITALY

Rosa Regale Brachettod’Aqui – BANFI | 100 ml-glass | 23 lei
Toscana - ITALY (Sparkling Sweet)

Brut Rose Extra Dry – Fantinel | 100 ml-glass | 22 lei
Friuli / Venezia Giulia - ITALY

Moet & Chandon Brut Imperial | 200ml-btl | 150 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Rose Imperial | 200 ml-btl | 200 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Ice Imperial | 100 ml-glass | 90 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Ice Rose Imperial | 100 ml-glass | 100 lei
Champagne – FRANCE

WHITE WINE

Domain Ceptura Blanc – DAVINO | 129 lei
Dealu Mare / Ceptura - ROMANIA

Monogram Feteasca Alba – Davino (Native Romanian Grapes) | 95 lei
Dealu Mare / Ceptura - ROMANIA

Cuvee Clemence – Serve | 119 lei
Dealu Mare - ROMANIA

Cuvee Amaury – Serve | 170 lei
Dealu Mare - ROMANIA

Cramposie – Cepari (Native Romanian Grapes) | 89 lei
Dragasani - ROMANIA

Sauvignon Blanc & Feteasca Regala – Negrini | 79 lei
Dragasani - ROMANIA

Caii de la Letea Ed. Limitata – Aligote – Sarica Niculitel | 110 lei
Colinele Dobrogei - ROMANIA

Sole Chardonnay – Recas | 122 lei
Viile Timisului - ROMANIA

Byzantium Blanc – Iconic Wines | 100 lei
Sebes / Alba - ROMANIA

Theia Chardonnay - Iconic Wines | 120 lei
Sebes Aplod – ROMANIA

Terrazas de Los Andes Chardonnay - Altos del Plata | 112 lei
Mendosa – Argentina

San Angelo Pinot Grigio – Castello BANFI | 141 lei
Toscana - ITALY

Sancerre – Henri Burgeois | 175 lei
Loire - FRANCE

Chablis 1er Cru - Louis Latour | 213 lei
Burgundy - FRANCE

ROSE WINE

Domain Ceptura Rose – Davino | 120 lei
Dealu Mare / Ceptura - ROMANIA

Cuvee Sissi – Serve | 119 lei
Dealu Mare - ROMANIA

Cabernet Sauvignon - Rose – Cepari | 80 lei
Dragasani - ROMANIA

Negru de Dragasani & Cabernet Sauvignon – Negrini | 77 lei
Dragasani - ROMANIA

Charme de la Mer - M1. Crama Atelier | 74 lei
Colinele Dobrogei - ROMANIA

Caii de la Letea Ed. Limitata – Rose – Sarica Niculitel | 110 lei
Colinele Dobrogei - ROMANIA

Solo Quinta Rose – Recas | 148 lei
Viile Timisului - ROMANIA

Muse by Day / Nyght – Recas | 122 lei
Viile Timisului - ROMANIA

Byzantium Rose – Iconic Wines | 100 lei
Sebes / Alba - ROMANIA

Rosa Mara – Chiaretto Garda - Costaripa | 375 ml-btl/ 750 ml | 59 lei / 105 lei
Lombardy - ITALY

Perle de Roseline – Chateau Saint Roseline | 97 lei
Cotes de Provence - FRANCE

Roseline Prestige Rose – Chateau Saint Roseline | 129 lei
Cotes de Provence - FRANCE

Cote des Roses - Gerard Bertrand | 168 lei
Cotes de Provence - FRANCE

RED WINE
Muga Merlot – Negrini (Unfiltered Red Wine) | 118lei
Dragasani - ROMANIA

Domain Ceptura Rouge – DAVINO | 167 lei
Dealu Mare / Ceptura - ROMANIA

Negru de Dragasani – Cepari (Native Romanian Grapes) | 111 lei
Dragasani - ROMANIA

Byzantium Rosso - Iconic Wines | 99 lei
Sebes Aplod - ROMANIA

Terrazas de Los Andes Malbec – Altos del Plata | 122 lei
Mendosa – Argentina

Chianti Classico – Castello BANFI | 375 ml-btl/ 750 ml | 63 lei / 126 lei
Toscana - ITALY

Vertigo Merlot & Cabernet Sauvignon – Livio Felluga | 150 lei
Venetto / delle Venezie IGT - ITALY

Brunello di Montalcino – Castello BANFI | 375 ml-btl / 750 ml | 144 lei / 286 lei
Toscana - ITALY

Costasera Amarone della Valpolicella Classico – Masi | 314 lei
Veneto - ITALY

PROSECCO, CHAMPAGNE & SPARKLING WINES
Bottega Prosecco Gold / Rose / 750 ml | 130 lei
Lombardia - ITALY

Fantinel Prosecco Extra Dry | 200 ml-btl / 750 ml | 35 lei / 120 lei
Friuli / Venezia Giulia - ITALY

Brut Rose Extra Dry – Fantinel | 100 ml-glass / 750 ml | 22 lei / 120 lei
Friuli / Venezia Giulia - ITALY

Veuve Clicquot Brut / 750 ml | 550 lei
Champagne – FRANCE

Veuve Clicquot Rose / 750 ml | 650 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Brut Imperial 200ml-btl / 750 ml | 150 lei / 450 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Rose Imperial 200ml-btl / 750 ml | 200 lei / 550 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Ice Imperial 100 ml-glass / 750 ml | 90 lei / 520 lei
Champagne – FRANCE

Moet & Chandon Ice Rose Imperial 100 ml-glass / 750 ml | 100 lei / 600 lei
Champagne – FRANCE

Rosa Regale Brachetto d’Aqui – BANFI | 22 lei / 100 lei
Toscana - ITALY (Sparkling Sweet)

COCKTAIL’S | 200 ml | 33 lei

SPARKLING COCKTAIL’S | 180 ml | 27 lei

Cosmopolitan

Aperol Spritz
Hugo Spritz
Belvedere Cherry Spritz

(Fresh Lime Juice, Cranberry Juice, Triple Sec Liqueur, Vodka, Ornage Peel)

Bloody Mary

(Tomato Juice, Apio, Salt & Pepper, Worchester Sauce, Tabasco, Vodka)

Moscow Mule

(Fresh Ginger Root , Ginger Beer, Vodka)

Old Fashioned

(Brown Sugar, Angostura Bitter, Bourbon)

Negroni

(Campari, Gin, Red Vermouth)

November Rain

(Dark Rum, Sellected Spices, Apple Juice, Honey, Angostura Bitter)

Nuba Taste of Summer

(Vodka, Amaretto, Grapefruit Juice, Fresh Lemon Juice)

Belvedere Vodka, maraschino liqueur, tonic water
sparkling, water

Belvedere Herbal Spritz

Belvedere Vodka, Aperol, No. 1 Rosemary sparkling water,
tonic water

MOCKTAILS | 250ml | 19 lei
Strawberry Delight

(Fresh Lemon Juice, Strawberry Puree, Cranberry Juice)

Virgin Mojito

(Mint Leafes, Lime Wedges, Sugar Syrup, Sparkling Water)

GIN & TONIC | Choose your favourite gin & best tonic
water with the perfect ingredient from the list below
Gin:
Hendrick’s | 47 lei
Monkey 47 | 59 lei
Dancing Sands Saffron | 59 lei
Brockmans | 44 lei
Whitley Neill Rubarb | 41 lei
Tonic Water:
Schweppes, San Pellegrino,
1724 Tonic, Fever Tree
Ingredients:
Lime, Grapefruit, Basil, Cucumber,
Anise, Red Pepper, Cinnamon Stick, Cardamom, Rosemary,
Sage,
Strawbeery, Rose Petals, Lavander

SHOTS | 40 ml | 19 lei
Kamikaze

fresh lime juice, sugar syrup, triple sec liqueur, finlandia

B52

kahlua, bailey’s, triple sec

Chocolate Cookie

chocolate cookie syrup, espresso, kahlua, finlandia

Bubble Gum

melon liqueur, bailey’s, blue curacao liqueur

Godfather

amaretto liqueur, bourbon

SMOOTHIES| 400 ml | 24 lei
Din fructe proaspete
Spa Cucumber
Kiwi – Strawberry
Peach-Mango – Banana
Kale Kick *detox*

lemongrass, mango, kale & banana

Goji Boost *antioxidant*
goji, papaya, carrot & pineapple

Ginger Beet *refreshing*

pineapple, beet, ginger & black blueberries

Fruit Ninja *imunity*

melon, pineapple, kiwi & mango

Pink Yang *relax*
strawberries & banana

Berry San *detox*

blackberries, strawberries & raspberries

Brave Samurai *energy*
papaya, pineapple & mango

Coco Hero *anti-aging*
coconut, pineapple, banana

Wheatgrass *detox energy*

wheat grass juice, mango, banana, apple, chia

Wheatgrass *detox tropic*

wheat grass juice , kiwi, pineapple , chia

FRESH SQUEEZED | 250 ml
Apple & Carrot | 20 lei
Pineapple & Mango | 24 lei
Orange & Pineapple | 24 lei
Pomegranate | 37 lei
Orange | 20 lei
Grapefruit | 20 lei
Pineapple & Ginger | 24 lei

LEMONADE | 400 ml | 24 lei
Pineapple
Watermelon
Lavander
Forest fruit
Melon
Mango
Strawberry

MILKSHAKE | 330 ml | 23 lei
Nuba Milkshake
Chocolate Banana
Vanilla Mint
Strawberry & Coconut

SOFT DRINKS

Coca Cola, Coca Cola zero, Fanta, Sprite, Schweppes,
Schweppes bitter lemon, Nestea ice tea | 250ml | 13 lei
Natural Juice
(cranberry, orange, apple, grapefruit) 250 ml | 15 lei
Dorna 330ml/750ml | 10 lei / 19 lei
Red Bull | 250ml | 19 lei
Fi-ga | 275 ml | 23 lei
Le Life Ginger & Lemon | 250 ml | 17 lei
San Benedetto | 500ml | 750ml | 10 lei / 22 lei
Perrier | 330 ml | 750 ml | 10 lei / 22 lei

For any other choices ask the waiter or the bartender

Whisky
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY | 40ml
Glenmorangie 10 y.o. | 27 lei / 430 lei
Glenmorangie 18 y.o. | 66 lei / 1.100 lei
Ardberg 10 y.o. | 29 lei /470 lei
The Balvenie 14 y.o. | 36 lei / 590 lei
Glenfiddich 12 y.o. | 31 lei / 500 lei
Glenfiddich 15 y.o. | 36 lei / 590 lei
Glenfiddich 18 y.o. | 43 lei / 800 lei
Laphroaig 10 y.o. | 31 lei / 540 lei

Whisky
BLENDED MALT SCOTCH WHISKY | 40ml
Johnnie Walker Black Label | 30 lei / 490 lei
Johnnie Walker Blue Label | 126 lei / 2.100 lei
Chivas Regal 12 y.o. | 29 lei / 470 lei
Chivas Regal 18 y.o. | 56 lei / 950 lei
Monkey Shoulder | 29 lei / 470 lei

Irish Whiskey
40ml
Jameson | 21 lei / 330 lei
Tullamore Dew | 28 lei / 450 lei

Bourbon & Tennesee Whiskey
40ml
Jack Daniel’s Old No. 7 | 25 lei / 400 lei
Jack Daniel’s Single Barrel | 44 lei / 730 lei
Jim Beam Black | 22 lei / 390 lei
Jim Beam White | 22 lei / 390 lei

Liqueur & Digestives
40ml
Amaro Montenegro | 21 lei / 330 lei
Jagermeister | 21 lei / 330 lei
Limoncello | 21 lei / 330 lei
Absinthe | 24 lei / 400 lei
Sambuca | 21 lei / 330 lei
Drambuie | 21 lei / 330 lei
Fernet Branca | Branca Menta | 21 lei / 330 lei
Bailey’s | 21 lei / 330 lei
Kahlua | 21 lei / 330 lei
Amaretto Disaronno | 21 lei / 330 lei

Bitters & Vermouth
40ml
Campari | 21 lei / 330 lei
Aperol | 21 lei / 330 lei
Martini bianco / rosso / dry | 21 lei / 330 lei

Vodka & Rum
40ml
Russia Standard | 19 lei / 330 lei
Russia Standard Gold | 29 lei / 510 lei
Belvedere | 33 lei / 600 lei
Belvedere | Smogory Forest | Lake Bartezek | 43 lei / 700 lei
Beluga Noble | 33 lei / 600 lei
Beluga Transatlantic | 43 lei / 700 lei
Beluga Gold Line | 120 lei / 2.100 lei
Beluga Hunting Herbal | Berries | 36 lei / 590 lei
Havana Club 3 y.o. | 21 lei / 330 lei
Zacapa 23 y.o. | 43 lei / 700 lei
Zacapa x.o. | 78 lei / 1.350 lei
Sailor Jerry Rum | 21 lei / 330 lei

Gin & Tequila
40ml

Beefeater | 21 lei / 330 lei
Hendrick’s | 37 lei / 600 lei
Hendrick’s Orbium | 37 lei / 600 lei
Monkey 47 | 49 lei / 590 lei
Don Julio Blanco | 38 lei / 630 lei
Don Julio Anejo | 49 lei / 820 lei
Patron x.o. Café | 30 lei / 490 lei
Patron Silver | 41 lei / 680 lei
Patron Anejo | 52 lei / 850 lei
Olmeca Silver | Gold | 18 lei / 330 lei
Milagro Tequila Silver | 18 lei / 330 lei

Brandy, Cognac & Romanian Brandy
40ml
Hennessy v.s.o.p. | 31 lei / 500 lei
Hennessy x.o. | 125 lei / 2.100 lei
Courvoiser v.s.o.p. | 31 lei / 500 lei
Bran Palinca | 24 lei / 380 lei
Brancoveanu x.o. | 24 lei / 380 lei
Saber Visinata | 24 lei / 380 lei

Beer
Miller Genuine Draft 4.7% | 0,33 L | 21 lei
Stella Artois 5% | 0,33 L | 18 lei
Stella Artois NA 0% | 0,33 L | 18 lei
Stella Artois Cidre 4.5% | 0,33 L | 21 lei
Stella Artois Draught 5% | 0,4 L | 19 lei
Corona 4,5% | 0,355 L | 23 lei
Hoegaarden 4,9% | 0,33 L | 23 lei
Leffe Blond 6,6% | 0,33 L | 21 lei
Leffe Brun 6,5% | 0,33 L | 21 lei
Franziskaner Weissbier 5% | 0,5 L | 23 lei

Cigarettes
Vogue La Cigarette
Bleue, Lilas, Ivoire

Vogue Unique
Bleue, Rose

Dunhill Fine Cut

Swiss, Master, Blonde, Bright

Dunhill Signature
Purple NO6, Olive NO4

Dunhill Evogue

English Green, Japanese Rose, Riviera Beige

Kent Nano
White, Silver

Kent Mode
Blue, Silver

Kent Core KS
Blue, Silver

Kent Core 94’s

White, Silver, Blue, Black

Kent Switch Azure
KS, 94’s

Kent Switch Pink
KS, 94’s

Kent Neo

Classic Tobacco, Terracotta Tobacco, Blue click, Green click, Arctic click, Scarlet click, Purple click
PRET MAXIMAL IMPUS

LISTĂ ALERGENI | ALLERGEN LIST

Alergenii din alimente se pot încadra conform Directivei CE 2000-13, în următoarele grupe:
Food allergens may be in compliance with EC Directive 2000-13 in the following groups:

1. Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau
hibrizi ai acestora) şi produse derivate | Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats,
wheat, wheat or hybrids thereof) and derived products

2. Crustacee şi produse derivate | Shellfish and derived products

3. Ouă şi produse derivate | Eggs and derived products

4. Peste şi produse derivate | Fish and derived products

5. Arahide şi produse derivate | Peanuts and derived products

6. Soia şi produse derivate | Soya and derived products

7. Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză) | Milk and derived
products (including lactose)

8. Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic,
nuci de macadamia și nuci de Queensland) şi produse derivate | Nuts and derived foods
(almonds, nuts, walnuts, Pecan nuts, Brazil nuts, pistachios, macadamia nuts and
Queensland nuts)

9. Ţelină şi produse derivate | Celery and derived products

10. Muştar şi produse derivate | Mustard and derived products

11. Seminţe de susan şi produse derivate | Sesame seeds and derived products

12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru | Sulfur dioxide
and sulphide in concentrations above 10 mg / kg or 10 mg / liter

13. Lupin şi produse derivate | Lupine and derived products

14. Moluşte şi produse derivate | Molluscs and derived products

Măsuri de autoprotecţie, împotriva COVID - 19

Spălați-vă des pe mâini!

Păstrați distanța socială de minim 2 metri!

Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura, dacă nu aveți mâinile igienizate!

Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți!

Folosiți masca de protecție!

