Ceai - 350 ml
Frosa
Zița
Roza
Tia
Cella
Veta
Nunuța
Rodica
Damian
Mița
Traian

Băuturi calde
13 Lei

*amestec de fructe uscate
*rooibos, albăstrele, lemn dulce
*trandafir, ceai negru
*ceai verde, ghimbir
*ceai alb
*cimbrișor, albăstrele, zmeur
*rozmarin, tei, mentă
*soc, lavandă, mentă
*gălbenele, salvie, isop, mentă
*muguri de pin, merișor
*cătină, păducel, valeriană, merișor

Ceai Lina - 350 ml

17 Lei

Chocolat - 180 ml

16 Lei

mur, zmeur, vin roșu

ciocolată neagră, lapte, nucă,
chilly, cognac, mentă

Blanche - 180 ml

16 Lei

Lapte cald - 250 ml

10 Lei

ciocolată albă, lapte, frișcă,
stafide în rom, portocală
* scorțișoară, vanilie, miere
* cacao, zahăr brun

Menu

cafea - băuturi

Cafe

Cafe Sable - 60 ml

100% arabica

cafea la nisip turcească (bio)

8 Lei

Cafe au lait - 120 ml

10 Lei

Cafe Pepi - 120 ml

12 Lei

Cafe Amour - 120 ml

13 Lei

Cafe Brise - 120 ml

13 Lei

Cafe Glace - 250 ml

15 Lei

Cafe Petit - 100 ml

12 Lei

Cafe - 120 ml

19 Lei

cafea cu spumă de lapte

cafea, frișcă, ciocolată albă și neagră

cafea, spumă lapte, scorțișoară, ciocolată albă
cafea, spumă lapte, piper roz, ciocolată neagră
cafea rece, spumă lapte, vanilie, ciocolată
cafea, cicoare, cardamon

cafea, cognac flambat, frișcă, portocală

Trois Couleurs Bleu - 120 ml 18 Lei

cafea fierbinte servită cu înghețată de lămâie
* se pot realiza și cu cafea decofeinizată*

Băuturi răcoritoare
Citronadă

lămâie, portocală, mentă, ghimbir, miere
- pahar - 250 ml
9 Lei
- carafă - 1000 ml
26 Lei

Aaron Lemonade - 300 ml

17 Lei

limonadă, înghețată

Aaron Lemonade relax - 300 ml 21 Lei
limonadă, înghețată, rom alb

Băuturi alcoolice
Mied - 50 ml

13 Lei

Vin pelin - 50 ml

13 Lei

Lichior - 50 ml

15 Lei

vin fermentat cu polen și miere
vin fermentat cu miere și pelin
* țuică fiartă cu nuci și miere

* rom alb cu trandafiri și miere

17 Lei

Carcalete - 300 ml

19 Lei

Smoo hie Relax- 300 ml

21 Lei

Deux Cuoleurs Vert - 60 ml

15 Lei

Sirop natural - 250 ml

8 Lei

Suc proaspăt - 250 ml

12 Lei

Smoo

lapte, fructe

hie - 300 ml

lapte, fructe, rom alb

diverse sortimente
cu apă carbogazoasă/plată
portocale/grapefruit/ măr/ morcov

Apă minerală - 330 ml
carbogazoasă/plată

Vinul casei

7 Lei

Vinuri

roșu/alb

- pahar - 150 ml 15 Lei
- carafă - 500 ml 34 Lei
Vin fiert - 250 ml
18 Lei
vin roșu, portocală, rom alb, mirodenii

suc proaspăt de portocală, vin roșu dulce
absint, vin alb sec, gheață

Blended scotch &
Cognac

Jack Daniel ’s - 50 ml

17 Lei

Ballantine’s - 50 ml

17 Lei

Jidvei/Miorița VSOP - 50 ml

15 Lei

Stella Artois - 330 ml
Panache - 330 ml

bere, lamâie, lime, ghimbir, rom alb

Bere

9 Lei
14 Lei

Leffe

14 Lei

Hoegaarden

16 Lei

brună/blondă - 330 ml

nefiltrată - 330 ml

