Ceai premium – diferite arome | 400 ml

8 lei

Premium tea – different ﬂavours
Tè premium – vari gusti

Lemonade ginger tea | 400 ml

8 lei

Ceai Premium, suc de lămâie, sirop de ghimbir
Premium tea, lemon juice, ginger syrup
Tè Premium, succo di limone, sciroppo di zenzero

Cookie milkshake | 400 ml

13 lei

Lapte, îngheţată, fursecuri
Milk, ice cream, cookie
Latte, gelato, biscotti

NessCaffé frappé | 200 ml

11 lei

3 lei

Ice cream – different ﬂavours
Gelato – vari gusti

Espresso | 30 ml
Espresso dublu | 60 ml

9 lei

Cappuccino | 200 ml

10 lei

Espresso, spumă de lapte
Espresso, milk foam
Espresso, schiuma di latte

Caffé latte | 200 ml

Gourmet latte | 200 ml

10 lei

12 lei

Espresso, lapte, sirop la alegere
Espresso, milk, your choice of syrup
Espresso, latte, scelta di sciroppo

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

6 lei

Brioșă ciocolată / fructe de pădure | 90 g

5 lei

Mufﬁn with chocolate / blueberries
Mufﬁn alla cioccolato / frutti di bosco

Rom BACARDI 37.5% | 40 ml

12 lei

Vinars JIDVEI 42% | 40 ml

10 lei

Votcă FINLANDIA 40% | 40 ml

12 lei

Whisky BALLANTINE’S 40% | 40 ml

14 lei

Whisky J&B 40% | 40 ml

14 lei

Staropramen 5% | 500 ml

9 lei

Staropramen dark 6% | 330 ml

9 lei

Ursus 5% | 500 ml

9 lei

Ursus fără alcool | 500 ml

9 lei

Beck’s 5% | 500 ml

9 lei

Bergenbier Ale 5.5% | 330 ml

9 lei

Cidru Sommersby 4.5% | 330 ml

9 lei

Dark / Nera

Limonadă | 400 ml

11 lei

13 lei

13 lei

Stella Artois 5% | 500 ml

10 lei

Stella Artois fără alcool | 500 ml

10 lei

Alcohol free / Senza alcool

11 lei

Sirop de mentă / sirop de rodie /
mentă proaspătă și ghimbir
Flavored lemonade ( mint syrup /
pomegranate syrup / fresh mint and ginger)
Limonata con sapori ( sciroppo di menta /
sciroppo di melagrana / menta fresca e zenzero)

Energy lemonade | 400 ml

11 lei

Sucuri proaspete [portocale / grapefruit] | 250 ml

12 lei

Campari orange | 150 ml

16 lei

Gin tonic | 150 ml

16 lei

Suc de mere verzi, lămâie, ghimbir
Green apple juice, lemon, ginger
Succo di mele verde, limone, zenzero

Tuborg 5% | 500 ml

9 lei

Vin Sauvignon Blanc 13,5% | 250 ml
Cramele Oprișor

13 lei

Vin Cabernet Sauvignon 12% | 250 ml
Cramele Oprișor

13 lei

Freshly squeezed juices [orange / grapefruit]
Spremute [arancia / pompelmo]

19 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

Veggy salad | 350/50 g

Croissant* | 70 g

12 lei

Energy drink
Bibita energizzante

Limonadă aromată | 400 ml

Specialitate din pâine cu seminţe*, ton conservă, roșii, maioneză
Bread specialty with seeds, canned tuna, tomatoes, mayonnaise
Pane speciale con semi, tonno in scatola, pomodori, maionese

Salată Caesar cu piept de pui* la grătar și
dressing Caesar | 230/70/50 g
10 lei

20 lei

8 lei

Lemonade
Limonata

9 lei

Băutură pe bază de ciocolată cu lapte [albă / neagră]
Chocolate drink with milk [white / black]
Bevanda al cioccolato con latte [bianca / nera]

Bianco / Nero | 200 ml

13 lei

Specialitate din pâine cu seminţe*, cașcaval,
sos pesto, roșii uscate
Bread specialty with seeds, cheese, pesto sauce,
dried tomatoes
Pane speciale con semi, formaggio, salsa pesto,
pomodori secchi

Sandwich Sicilia | 140/60 g
6 lei

Sucuri neacidulate | 250 ml

Cognac MARTELL VSOP 40% | 40 ml

Alcohol free / Senza alcool

Croissant*, piept de pui* la grătar, sos de iaurt
Croissant, grilled chicken breast, yoghurt sauce
Croissant, petto di pollo alla griglia, salsa di yogurt

Lapte, miere, scorţișoară
Milk, honey, cinammon
Latte, miele, cannella

Hot chocolate | 200 ml

13 lei

Specialitate din pâine cu seminţe*,
șuncă de curcan, cașcaval, roșii
Bread specialty with seeds, turkey ham, cheese, tomatoes
Pane speciale con semi, prosciutto di tachino, formaggio,
pomodori

Sandwich gourmet | 150/50 g

Tiramisu, ciocolată, caramel
your
e Tiramisu, chocolate, caramel
choic Tiramisu, cioccolato, caramel

Lapte Tekaffe | 250 ml

Sandwich ham & cheese | 170/50 g

8 lei

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7 Up, Evervess Tonic,
Evervess Bitter lemon, Lemon Lemon, Lemon Grapefruit
Soda
Bibite gassate

Energizant | 250 ml

Sandwich pesto & cașcaval & roșii uscate | 180 g

Espresso, lapte
Espresso, milk
Espresso, latte

Sucuri acidulate | 250 ml

Granini, Lipton
Natural juice
Succo naturale

7 lei

Double Espresso
Espresso doppio

7 lei

Sparkling / still water
Acqua minerale frizzante / liscia

Ness, lapte, îngheţaţă
Ness, milk, ice cream
Ness, latte, gelato

Îngheţată – diferite arome | 50 g

Apă minerală
carbogazoasă / necarbogazoasă Bucovina | 500 ml

16 lei

Salată iceberg, roșii, castraveţi, fasole boabe,
dressing de lămâie cu muștar
Iceberg salad, tomatoes, cucumbers, beans,
lemon dressing with mustard
Insalata iceberg, pomodori, cetrioli, fagioli,
salsa di limone con senape

Salată cu ton și porumb | 300 g

Salată iceberg, porumb, ton conservă, măsline, roșii
Iceberg salad, corn, canned tuna, corn, olives, tomatoes
Lattuga iceberg, mais, tonno in scatola, olive, pomodori

Campari, suc de portocale
Campari, orange juice
Campari, succo d’arancia
Gin, apă tonică
Gin, tonic water
Gin, acqua tonica

Vodka apple | 150 ml
19 lei

Votcă, suc de mere verzi
Vodka, green apple juice
Vodka, succo di mele verde

16 lei

* Conform legislaţiei în vigoare, produsele însoţite 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.

ALERGENI
PREPARATE

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

Ouă şi
produse
pe bază
de ouă

Peşte şi Arahide şi
produse produse
pe bază
pe bază
de peşte de arahide

CAFFÉ LATTE
GOURMET LATTE
LAPTE TEKAFFE
HOT CHOCOLATE
BIANCO / NERO

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

SANDWICH GOURMET

•
•

•
•

SALATĂ CAESAR CU PIEPT DE PUI
LA GRĂTAR

•

•

BRIOȘĂ cu ciocolată
BRIOȘĂ cu fructe de pădure
COOKIE MILKSHAKE
NESSCAFFÉ FRAPPÉ
SANDWICH SICILIA
SANDWICH HAM & CHEESE
SANDWICH PESTO & CAȘCAVAL
& ROŞII USCATE

Lapte şi
produse
lactate –
inclusiv
lactoză

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPPUCCINO

CROISSANT

Soia şi
produse
pe bază
de soia

•

Fructe în
coajă, de
exemplu:
migdale,
nuci, nuci de
caju, nuci
Pecan etc.

Ţelină şi
produse
pe bază
de ţelină

Muştar şi
Seminţe
Dioxid de
Moluşte
produse
de susan
sulf şi
şi produse
pe bază şi produse
sulﬁţi la
cu sau din
de muştar
pe bază concentraţii moluşte
de seminţe mai mari de
de susan
10 mg/kg
sau 10
mg/litru

•
•

•
•
•
•

SALATĂ VEGGY
SALATĂ CU TON ȘI PORUMB

Produsele noastre pot conţine urme de susan, soia, lapte și muștar.

•

•

•

Lupin şi
produse
care
conţin
lupin

