Cafea
Espresso scurt 30 ml

7 lei Caffe latte 220 ml

Espresso dublu 60 ml

12 lei

(espresso, lapte)

Espresso decaf 30 ml

8 lei

Espresso macchiato 40 ml

8 lei Irish coffe 220 ml

(espresso, cremă de lapte)

Caffe latte decaf 220 ml

13 lei
14 lei

(espresso decaf, lapte)

17 lei

(espresso, whisky, zahăr brun, frișcă lichidă)

11 lei Bailey’s coffee 220 ml

Cappuccino 150 ml
(espresso, cremă de lapte)

17 lei

(espresso, Bailey’s, zahăr brun, frișcă, zdrențe de ciocolată)

12 lei Sweet Nuts Coffe 220 ml

Cappuccino vienez 150 ml
(espresso, lapte, frișcă)

13 lei

Cappucino decaf 150 ml

17 lei

(espresso, lichior de nuci verzi, frișcă)

(espresso decaf, cremă de lapte)

Ciocolată caldă 200 ml

Ceai / Ciocolată caldă
13 lei

(clasică/albă/alune)

Demmers Tee House, 300 ml

(diverse sortimente)

Fares, 300 ml

13 lei
10 lei

(Vigoare, Mireasmă, Armonie, Simțire, Tihnă)

Frappe
15 lei

Frappe clasic 300 ml
(espresso, lapte, frișcă lichidă, zahăr, gheață)

16 lei

Frappe cu înghețată 300 ml

(espresso, lapte, frișcă, înghețată, zahăr)

18 lei

Bailey’s frappe 300 ml

Frappe ciocolată cu rom 300 ml
(espresso, ciocolată cu rom, lapte, frișcă, zahăr)

Frappe Snickers 300 ml

17 lei
18 lei

(espresso, Snickers, lapte, frișcă, înghețată)

(espresso, Bailey’s, lapte, frișcă,înghețată, zahăr)

Răcoritoare

7 lei Sucuri naturale Ana are Mere 200 ml

Aqua Carpatica plată 330 ml
Aqua Carpatica minerală 330/750 ml

7/10 lei

Coca Cola/Fanta/Sprite 250 ml

7 lei

Schweppes tonic/bitter lemon 250 ml

7 lei

(diverse sortimente)

Suc tradițional

Fresh de portocale/grapefruit/mix 250 ml 15 lei Limonadă cu soc 400 ml
12 lei

(fresh de lămâie, zahăr/miere, apă plată)

(fresh de lămâie, sirop de soc, zahăr/miere, apă plată)

Limonadă cu sirop natural
de căpșuni 400 ml

Limonadă cu mentă 400 ml

14 lei

(fresh de lămâie, mentă, zahăr/miere, apă plată)

Limonadă cu sirop natural
14 lei de zmeură 400 ml

Limonadă cu ghimbir 400 ml
(fresh de lămâie, ghimbir, zahăr/miere, apă plată)

Limonadă cu mentă și ghimbir 400 ml

14 lei
14 lei

(fresh de lămâie, sirop de căpșuni, zahăr/miere, apă plată)

14 lei

(fresh de lămâie, sirop de zmeură, zahăr/miere, apă plată)

14 lei Citronadă 400 ml

(fresh de lămâie, mentă, ghimbir, zahăr/miere,apă plată)

8 lei

(sirop natural de căpșuni/zmeură/soc, apă minerală)

Fresh/Limonadă

Limonadă clasică 400 ml

8 lei

15 lei

(fresh de lămâie, fresh de portocale, zahăr/miere, apă plată)

Long Drinks
Campari Orange/Soda/Tonic 250 ml
(Campari, suc portocale/apă minerală/apă tonică)

Gin tonic 250 ml

19 lei Cuba Libre 250 ml

19 lei

(rom, Coca Cola, lime)

19 lei

19 lei Vodka Orange/Mere 250 ml
(vodka, suc portocale/mere)

(gin, apă tonică, lămâie)

Cocktails
22 lei

Negroni 90 ml
(gin, Campari, Martini rosso, portocală)

Americano 250 ml

(Campari, Martini roso, apă minerală, portocală)

Caipiroska 250 ml

(vodka, lime, zahăr brun, gheață pisată)

Black Mojito 250 ml

22 lei
22 lei
22 lei

(rom negru, mentă, lime, zahăr brun, apă minerală, gheață pisată)

22 lei

Lemon white 300 ml

22 lei

Minty limete 250 ml
(Spumant Zzpelin, mentă, lime, zahăr brun)

22 lei

Cuartzilicious 250 ml

(Spumant Zzpelin, sirop natural de căpșuni, mentă)

Amaro Spritz 250 ml

(Spumant Zzpelin, Campari, apă minerală, portocală)

Full Moon 70 ml

22 lei
22 lei

(espresso, lichior de nuci verzi, vodka, frișcă lichidă)

(Spumant Zzpelin, sirop natural de zmeură, suc de lămâie, miere)

Nonalcoholic Cocktails

Wild Cherry 250 ml (suc de cireșe, zahăr brun, lime, gheață pisată) 18 lei
Green Apple 250 ml (suc de mere, lime, scorțișoară, zahăr brun, gheață pisată) 18 lei
Green Boost 250 ml (măr verde, mentă, suc de mere, miere, suc de lămâie, ghimbir) 18 lei

Tărie românească

40ml

Țuică de prune Pater 35% alc 14 lei
Pălincă de Ardeal Zetea 50% alc 11 lei
Pălincă de caise Zetea 50% alc 21 lei

Votcă

40ml

Russian Standard Vodka 40% alc 8 lei
Beluga Noble russian vodka 40% alc 21 lei

Whisky

40ml

J&B blended scotch whisky 40% alc 12 lei
Glenfiddich single malt scoth whisky
12 ani 40% alc 21 lei

Lichioruri

40ml

Digestive

40ml

Lichior de nuci verzi, Bran 35% alc 12 lei
Lichior afinată, Bran, 30% alc 12 lei
Bailey’s 17% alc 13 lei

Jägermeister 35% alc 12 lei

Gin

40ml

Gin tonic 250ml, 40% alc 19/22 lei
(Kaspers/ Whitley Neill, apă tonică, lămâie)

Vermut / Bitter

40ml

Martini Bianco 15% alc 12 lei
Martini Rosso 15% alc 12 lei
Campari 25% alc 13 lei

Vinars/Cognac

40ml

Brâncoveanu XO, vinars 40% alc 17 lei
Brâncoveanu VS, vinars 40% alc 14 lei
Hennessy VS, cognac 40% alc 24 lei

Rom

40ml

Peaky Blinder black spiced rum 40% alc 13 lei

