
Bun venit în oaza noastră de liniște și verdeaţă, în care am adunat muzică 
și cărţi, zâmbete și prieteni, pentru lenteveală relaxată și stare de bine.
Primim cu drag copii, animale de companie, biciclete și oameni deschiși.

Sit back and enjoy the lazy, good days in our little peaceful corner, with 
good music and books, friends and smiles.
We welcome kids, pets, bikes, and open-minded people.

Lente cel relaxat (Arcului 8, Armenească) te așteaptă cu umbră, liniște 
și mâncare faină.

The relaxed Lente (Arcului 8, Armenească) is a peaceful, green corner 
with good mood and good food.

Wi-Fi
Lente Lupu, Lente Mansardă

pass: #staredebine
preparate ovo-lacto vegetariene

ovo-lacto vegetarian dishes



A este pentru AH, CE BUN

Ca să ai tot ce poftești, poti compune prânzul cum dorești
A + B = 30 Lei ... A + C = 35 Lei ... A + D = 40 Lei

MENIUL NOSTRU DE PRÂNZ TIHNIT

GULAȘ
supă cu carne de vită, legume, cartofi, chimen, paprika dulce și iute

TOMATINA
supă cremă de roșii cu ardei roșu, morcov, ţelină. Se servește cu cașcaval, 
Gran Cucina și crutoane

PLĂCINTĂ DE CASĂ CU MERE
plăcintă de casă cu mere și scorţișoară, cu sos de vanilie

PLĂCINTĂ DE CASĂ CU BRÂNZĂ
plăcintă de casă cu brânză dulce și stafide, cu sos de vanilie

B este pentru BUN DE TOT

RHUS (VEGETARIANĂ)
salată cu frunze verzi, varză roșie, legume la grătar, ceapă roșie, ciuperci 
brune, mentă, busuioc, fulgi de ardei dulci, sumac, ulei de măsline 
extravirgin, crutoane

RHUS
salată cu piept de pui, frunze verzi, varză roșie, legume la grătar, ceapă 
roșie, ciuperci brune, mentă, busuioc, fulgi de ardei dulci, sumac, ulei de 
măsline extravirgin, crutoane

VARUTINA
tortilla, ardei gras, ciuperci, dovlecel, vinete, sos chimichurri, muștar, sos 
de ardei copt, frunze verzi, cartofi prăjiţi

BRIELLE
tagliatelle cu gouda, brânză bleu, sos Mornay, parmezan, sos de roșii, 
busuioc

KERALA
tortilla cu piept de pui, ceapă roșie, iaurt grecesc, ardei copt, roșii, salată 
verde, curry, parmezan, cartofi prăjiţi



C este pentru CE POFTĂ ÎMI ESTE

RENNET
salată cu halloumi, salată verde, rucola, ceapă roșie, roșii cherry, nuci, 
portocală, seminţe fenicul, muștar, miere

ASTERID
salată cu raţă la cuptor 60g, frunze verzi, grapefruit, portocală, fenicul, 
ceapă roșie, brânză bleu, vinaigrette, sumac, crutoane

ANTIS
tortilla cu raţă, ţelină, morcov, fenicul, muștar Dijon, sos alio olio, sos 
chimichurri, frunze verzi, ceapă roșie, cartofi prăjiţi

SHEYA
tortilla cu ceafă de porc, ceapă roșie, roșie, maioneză, ketchup, 
condimente Cajun, castraveţi muraţi, frunze verzi, cartofi prăjiţi

D este pentru DELICIOS

LES TRIPLETES
burger cu carne de vită Angus 150g, chiflă pregătită în casă, cheddar, 
gouda, mozzarella, cartofi prăjiţi, roșie, castraveţi muraţi, salată, ceapă 
roșie, maioneză, ketchup

BACONETTE
burger cu carne de vită Angus 150g, chiflă pregătită în casă, bacon, 
sos barbecue, cartofi prăjiţi, roșie, castraveţi muraţi, salată, ceapă roșie, 
maioneză, ketchup

SHENZEN
wok cu vrăbioară de vită 100g, tăieţei de orez, varză albă și varză roșie, 
ceapă roșie, dovlecel, ou, usturoi, ghimbir, sos de soia, ulei de susan, 
susan, zahăr, ceapă verde

AMUR
wok cu piept de pui 100g, tăieţei de orez, ceapă roșie, ardei gras, 
ciuperci urechi de lemn, morcov, curry, zahăr, sos de soia, sos hoisin, sos 
de pește, ceapă verde

NATANTIA
wok cu creveţi, orez basmati, ardei gras, ardei iute, ceapă roșie, mazăre, 
usturoi, sos de stridii, sos de soia, curry

MIDONG
wok cu piept de pui 100g, orez basmati, ardei, vinete, ceapă verde, 
ghimbir, usturoi, condimente Cajun, ulei de susan, sos de soia, pătrunjel



ATLANTA  25 Lei
omletă din trei ouă, bacon, roșii, cașcaval, ardei gras, salată asortată
three-egg omelette, bacon, tomatoes, yellow cheese, pepper, salad

DISNER  23 Lei
două ochiuri, fasole roșie, chorizo, castraveţi, ardei, sos chimichurri, sos 
chilli, salvie
two sunny side up eggs, red beans, chorizo, cucumber, pepper, chimichurri 
sauce, chilli sauce, sage

ALUMETE  25 Lei
omletă din trei ouă, brânză de capră, bacon, ciuperci, rucola, roșii cherry, 
sos de ardei copt
three-egg omelette, goat cheese, bacon, mushrooms, arugula, cherry 
tomatoes, roasted pepper sauce

WARWICK (500g)  25 Lei
ceafă de porc 70g, maioneză, ketchup, sos Mornay pregătit în casă, sos 
barbeque, mozzarella, cheddar, cartofi prăjiţi
pork, mayonnaise, ketchup, homemade Mornay sauce, barbeque sauce, 
mozzarella, cheddar, fries

DESAYUNO  25 Lei
două ouă ochiuri, bacon, cașcaval, unt, gem, salată asortată
two sunny side up eggs, bacon, yellow cheese, butter, jam, salad

unt // butter 4 Lei
gem // jam 5 Lei
brânză // cheese 5 Lei
măsline // olives 5 Lei

EXTRA MIC DEJUN

POUTRINGO (500g)  23 Lei
două ouă ochi, gouda, cheddar, sos Mornay pregătit în casă, ceapă 
verde, pătrunjel, cartofi prăjiţi
two eggs sunny side up, gouda, cheddar, homemade Mornay sauce, 
spring onion, parsley, fries

SAMSUN  25 Lei
omletă din trei ouă, spanac, ciuperci, brânză telemea, salată asortată
three egg omelet, spinach, mushrooms, cheese, salad

MIC DEJUN



GULAȘ (350g)  16 Lei
supă cu carne de vită, legume, cartofi, chimen, paprika dulce și iute
veal goulash with vegetables, potatoes, caraway, sweet and hot paprika

TOMATINA (350g)  15 Lei

supă cremă de roșii cu ardei roșu, morcov, ţelină. Se servește cu cașcaval,
pesto (roșii cherry, busuioc, baby spanac, ulei de măsline extravirgin) și 
crutoane
tomatoes cream soup with red pepper, carrots, celery. Served with yellow 
cheese, croutons, pesto (cherry tomatoes, basil, baby spinach, extra 
virgin olive oil)

FORTALEZA (350g)  27 Lei
vită marinată în cafea, frunze verzi, măsline, roșii, ceapă roșie și verde, 
ardei gras, parmezan scalia, crutoane, oţet
veal brisket, salad leaves, olives, tomatoes, red and spring onion, pepper, 
parmesan, croutons, vinegar

ASTERID (350g)  27 Lei
raţă la cuptor, frunze verzi, grapefruit, portocală, fenicul, ceapă roșie, 
brânză bleu, vinaigrette, sumac, crutoane
duck, salad leaves, grapefruit, orange, fennel, red onion, blue cheese, 
vinaigrette, sumac, croutons

RENNET (300g)  27 Lei
halloumi, salată verde, rucola, ceapă roșie, roșii cherry, nuci, portocală, 
seminţe fenicul, muștar, miere
halloumi, salad, arugula, red onion, cherry tomatoes, walnuts, orange, 
fennel seeds, mustard, honey

CAPRINO (270g)  27 Lei
brânză de capră, ou, salată, varză roșie, morcov, ceapă roșie, oregano, 
sos chimichurri, ulei de măsline extravirgin
goat cheese, egg, salad, red cabbage, carrot, red onion, oregano, 
chimichurri sauce, extravirgin olive oil

RHUS* (200g)  21 Lei
frunze verzi, varză roșie, legume la grătar, ceapă roșie, ciuperci brune, 
mentă, busuioc, fulgi de ardei dulci, sumac, ulei de măsline extravirgin, 
crutoane
salad leaves, red cabbage, grilled vegetables, red onion, brown 
mushrooms, mint, basil, sweet pepper flakes, sumac, extravirgin olive oil, 
croutons

*adaugă 100g piept de pui 25 Lei
// go for the extra 100g grilled chicken breast

SUPE & SALATE



PASTE

HARAR (350g)  29 Lei
tagliatelle cu vrăbioară de vită marinată în cafea 100g, gălbiori, conopidă, 
chilli, Gran Cucina
tagliatelle with veal strip loin marinated in coffee, chanterelle, cauliflower, 
chilli, Gran Cucina

CARIDEA (350g)  29 Lei
tagliatelle cu creveţi, roșie, usturoi, ardei iute, lămâie, ulei de măsline, 
Gran Cucina, sos picant
tagliatelle with shrimps, tomato, garlic, hot pepper, lemon, olive oil, Gran 
Cucina, chilli sauce

COURGETTE (350g)  25 Lei
tagliatelle cu piept de pui, dovlecel, sos de roșii, Gran Cucina, usturoi
tagliatelle with chicken breast, zucchini, tomato sauce, Gran Cucina, garlic

ZAFIRAN (350g)  23 Lei
tagliatelle cu morcov, ceapă roșie, ardei gras, roșie, sos de roșii, busuioc, 
condiment cajun, chilliagliatelle with carrot, red onion, pepper, tomato, 
tomato sauce, basil, cajun spices, chilli

BRIELLE (350g)  25 Lei
tagliatelle cu gouda, brânză bleu, sos Mornay, parmezan, sos de roșii, 
busuioc
tagliatelle with gouda, blue cheese, Mornay sauce, parmesan, tomato 
sauce, basil



NATANTIA (350g)  29 Lei
creveţi, orez basmati, ardei gras, ardei iute, ceapă roșie, mazăre, usturoi, 
sos de stridii, sos de soia, curry, ceapă verde, susan
shrimps, basmati rice, pepper, hot pepper, red onion, green peas, garlic, 
oyster sauce, soy sauce, curry, spring onion, sesame

SHENZEN (350g)  31 Lei
vrăbioară de vită, tăieţei de orez, varză albă și roșie, ceapă roșie, dovlecel, 
ou, usturoi, ghimbir, sos de soia, ulei de susan, susan, zahăr, ceapă verde
veal strip loin, rice noodles, white and red cabbage, red onion, zucchini, 
egg, garlic, ginger, soy sauce, sesame oil, sesame, sugar, spring onion

AMUR (350g) 27 Lei
piept de pui, tăieţei de orez, ceapă roșie, ardei gras, ciuperci urechi de 
lemn, morcov, curry, zahăr, sos de soia, sos hoisin, sos de pește, ceapă 
verde, susan
chicken breast, rice noodles, red onion, pepper, wood ear mushrooms, 
carrot, curry, sugar, soy and hoisin sauce, fish sauce, spring onion, sesame

YUNFU (350g)  31 Lei
vrăbioară de vită, tăieţei de orez, broccoli, ciuperci brune, ghimbir, chilli, 
piper roșu, boabe de soia, ou, sos teriyaki, sos de pește, ceapă roșie
veal strip loin, rice noodles, broccoli, brown mushrooms, ginger, chilli, red 
pepper, soy beans, egg, teriyaki sauce, fish sauce, red onion

MIDONG (350g)  25 Lei
piept de pui, orez basmati, ardei, vinete, ceapă verde, ghimbir, usturoi, 
condimente Cajun, ulei de susan, sos de soia, pătrunjel, ou
chicken breast, basmati rice, pepper, eggplant, spring onion, ginger, 
garlic, Cajun spices, sesame oil, soy sauce, parsley, egg

YUNNAN (350g)  23 Lei
mazăre, ou, ciuperci brune, ciuperci urechi de lemn, ghimbir, usturoi, 
arahide, sos soia, sos de pește, ceapă verde, orez basmati, susan
green peas, egg, brown mushrooms, wood ear mushrooms, ginger, garlic, 
peanuts, soy sauce, fish sauce, spring onion, basmati rice, sesame

WOKURI



*raţa este marinată cu suc de portocale și sos de soia și gătită timp de 3 ore și jumătate la 
90 de grade
// the duck is marinated in orange juice and soy sauce and cooked for 3 and a half hours at 
90 degrees
**porcul este marinat în paprika, ulei de măsline extravirgin, sare, piper și foi de dafin, apoi stă 
în cuptorul încins la 100 de grade timp de 5 ore
// the pork is marinated in paprika, extravirgin olive oil salt, pepper, and laurel leaves, and then 
sits quietly in the 100 degrees oven for 5 hours

ANTIS (450g)  29 Lei
tortilla cu raţă*, ţelină, morcov, fenicul, muștar Dijon, sos alio olio, sos 
chimichurri, frunze verzi, ceapă roșie, cartofi prăjiţi
tortilla with duck*, celery, carrot, fennel, Dijon mustard, alio olio sauce, 
chimichurri sauce, salad leaves, red onion, fries

LEMPA (450g)  31 Lei
tortilla cu haloumi, roșii cherry, morcov, castravete, iaurt grecesc, sos de 
ardei copt, muștar, cartofi prăjiţi
tortilla with haloumi, cherry tomatoes, carrot, cucumber, Greek yoghurt, 
roasted pepper sauce, mustard, fries

RAJMA (450g)  33 Lei
tortilla cu carne de vită Angus, fasole roșie, porumb, paprika dulce, sos 
picant, sos alio olio, salată, pătrunjel, cartofi prăjiţi
tortilla with Angus ground beef, red beans, corn, sweet paprika, spicy 
sauce, alio olio sauce, salad, parsley

SHEYA (450g)  25 Lei
tortilla cu ceafă de porc**, ceapă roșie, roșie, maioneză, ketchup, 
condimente Cajun, castraveţi muraţi, frunze verzi, cartofi prăjiţi
tortilla with pork**, red onion, tomato, mayonnaise, ketchup, Cajun spices, 
pickled cucumbers, salad leaves, fries

VARUTINA* (450g)  21 Lei
tortilla, ardei gras, ciuperci, dovlecel, vinete, sos chimichurri, muștar, sos 
de ardei copt, frunze verzi, cartofi prăjiţi
tortilla, pepper, mushrooms, zucchini, eggplant, chimichurri sauce, 
mustard, roasted pepper sauce, salad leaves, fries

*adaugă brânză de capră pentru extra savoare 25 Lei
 // go for the goat cheese for extra flavor  

WRAPS

KERALA (450g)  25 Lei
tortilla cu piept de pui, ceapă roșie, iaurt grecesc, ardei copt, roșii, salată 
verde, curry, parmezan, cartofi prăjiţi
tortilla with chicken breast, red onion, Greek yoghurt, roasted pepper, 
tomatoes, salad, curry, parmesan, fries



LOVEGOOD (650g)  37 Lei
(Binge Burger of September 2017)
carne de vită Angus chiflă pregătită în casă, cheddar, ceafă de porc 
slow cooked, ciuperci, roșie, ceapă roșie, salată, condimente Cajun, sos 
teriyaki pregătit în casă, sos chili pregătit în casă, sos bbq, cartofi prăjiţi
Angus ground beef, homemade bun, cheddar, slow cooked pork1, 
mushrooms, tomato, red onion, salad, Cajun spices, homemade teriyaki 
sauce, homemade chili sauce, bbq sauce, fries

LES TRIPLETES (650g)  37 Lei
carne de vită Angus, chiflă pregătită în casă, cheddar, gouda, mozzarella, 
roșie, castraveţi muraţi, salată, ceapă roșie, maioneză, ketchup, cartofi 
prăjiţi
Angus ground beef, homemade bun, cheddar, gouda, mozzarella, tomato, 
pickled cucumbers, salad, red onion, mayonnaise, ketchup, fries

BACONETTE (650g) 37 Lei
carne de vită Angus, chiflă pregătită în casă, bacon, sos barbecue, roșie, 
castraveţi muraţi, salată, ceapă roșie, maioneză, ketchup, cartofi prăjiţi
Angus ground beef, homemade bun, bacon, barbecue sauce, tomato, 
pickled cucumbers, salad, red onion, mayonnaise, ketchup, fries

BLUE MOON (650g) 36 Lei
carne de vită Angus, chiflă pregătită în casă, brânză bleu, chorizo, roșii 
uscate, roșie, castraveţi muraţi, salată, ceapă roșie, maioneză, ketchup, 
cartofi prăjiţi
Angus ground beef, homemade bun, blue cheese, chorizo, sun dried 
tomatoes, tomato, pickled cucumbers, salad, red onion, mayonnaise, 
ketchup, fries

ROBINSON (650g)  35 Lei
carne de vită Angus, chiflă pregătită în casă, condiment Cajun, ceapă 
roșie caramelizată cu sos de soia și zahăr, roșie, castraveţi muraţi, salată, 
ceapă roșie, ceapă murată, maioneză, ketchup, cartofi prăjiţi
Angus ground beef, homemade bun, Cajun spices, caramelized onion in 
soy sauce and sugar, tomato, pickled cucumbers, salad, red onion, pickled 
onion, mayonnaise, ketchup, fries

BINGE BURGER (650g)  39 Lei
În fiecare miercuri seara, învaţă-ne ce înseamnă burgerul perfect. 
Noi venim cu chifla de casă, carnea atent condimentată și cartofii 
prăjiţi, tu poţi da frâu liber imaginaţiei și ingredientelor.
Every Wednesday night, it’s your turn to teach us what the perfect 
burger means to you. We take care of the homemade bun, carefully 
spiced meat and the fries, you can go wild on ingredients. 

BURGERS



Numele Lovegood a fost ales de un iubitor de burger, într-o zi de 
miercuri - pentru că numai miercurea se întâmplă Binge Burger (seară 
de răsfăţ pentru cei care vor să-și creeze propriul burger). Omul a ales 
ingredientele, numele și a rămas în posteritatea meniului nostru de două 
sezoane deja.

Ne asumăm, însă, cu mândrie vina pentru, zicem noi, unii dintre cei mai 
buni burgeri din oraș. Folosim carne de vită Angus, pe care o tocăm cu 
grijă pentru a păstra fibra, o amestecăm cu procentul ideal de grăsime, 
condimente atent cercetate și supă de vită (pentru care fierbem timp de 
3-4 ore oase bine alese). Apoi o lăsăm să se răcorească ore bune, ca să 
prindă gust, aromă și savoare.

Odată venită o comandă, carnea de burger se bucură sfârâind pe 
grătarul cu rocă vulcanică (medium, ca să nu fie nici prea uscată, 
nici prea însângerată) și se așază pe chifla proaspătă, făcută special 
pentru burgerii noștri. Rând pe rând, urmează ceafa de porc (marinată, 
condimentată și gătită pe îndelete la cuptor timp de 5 ore), ciupercile 
trase la grătar, sosurile (2 dintre cele 5 făcute de noi în casă în fiecare zi, 
plus extra bbq) și cartofii prăjiţi, pe care i-am ales după aproape 2 ani de 
teste (dar nu ne plângem, luăm cu alio olio).

LOVEGOOD

Poftă bună! Și haide pe la noi miercurea să ne înveţi ce înseamnă pentru 
tine burgerul perfect!



CARNE  
PIEPT DE PUI (200g) 17 Lei
chicken breast  
FILE DE PORC (200g) 19 Lei
porck fillet 
VRĂBIOARĂ DE VITĂ (200g) 29 Lei
veal strip loin 

GARNITURĂ  
OREZ BASMATI CU LEGUME (250g) 9 Lei
ciuperci, ceapă roșie, dovlecel, ardei 
basmati rice with mushrooms, red onion, zucchini, pepper
SOTE DE CIUPERCI cu usturoi și pătrunjel (250g) 11 Lei
mushrooms sautee with garlic and parsley 
CARTOFI PRĂJIŢI cu paprika afumată (250g) 9 Lei
fries with smoked paprika 
LEGUME LA GRĂTAR (250g) 11 Lei
(ardei, ciuperci, dovlecel, vinete)
grilled vegetables (pepper, mushrooms, zucchini, eggplant)

SALATĂ  
SALATĂ COLESLAW (150g)  7 Lei
morcov, varză albă și varză roșie, măr, maioneză 
Coleslaw salad with carrot, white and red cabbage, apple, 
mayonnaise 
SALATĂ DE FRUNZE VERZI (50g) 7 Lei
green leaves salad 
SALATĂ DE VARZĂ ALBĂ (100g) 7 Lei
white cabbage salad 

GRĂTAR DIY

SOS  
ALIO OLIO (50g) 3 Lei
CHIMICHURRI (50g) 3 Lei
SOS DE BRÂNZĂ BLEU (50g) 3 Lei
SOS PICANT (50g) 3 Lei
MAIONEZĂ (50g) 3 Lei
KETCHUP (50g) 3 Lei
SOS BBQ (50g) 3 Lei



disponibilitatea poate varia, întreabă ospătarul // availability can vary, ask the waiter

TORT TRIO MOUSSE (150g) 21 Lei
blat cu cacao, ciocolată si migdale, mousses de ciocolată belgiana 
neagră, cu lapte, alba
cocoa cake with three Belgian chocolate mousses - dark, milk, white

TORT CU CIOCOLATĂ (150g) 19 Lei
blat chiffon cu cacao, sirop cu rom, cremă de ciocolată neagră belgiană, 
arahide coapte și caramelizate
chiffon cocoa cake with rum syrup, Belgian dark chocolate cream, baked 
and caramelized peanuts

CHEESECAKES (150g) 18 Lei
blat de biscuit speculoos sau cu lămâie, cremă de brânză cu ciocolată 
albă belgiană, fructe și jeleu de fructe
speculoos or lemon biscuit, cream cheese with white Belgian chocolate, 
fruits and fruit jelly

PLĂCINTĂ DE CASĂ CU MERE (330g) 17 Lei
plăcintă de casă cu mere și scorţișoară, cu sos de vanilie
homemade apple and cinnamon pie, with vanilla sauce

INGHEŢATĂ Antica Gelateria del Corso (115g) 15 Lei
două cupe de îngheţată la alegere, biscuit, frișcă - vanilie, ciocolată, iaurt 
cu fructe de pădure, caramel sărat, nuci, căpșuni
two ice cream scoops, biscuit, whipped cream - vanilla, chocolate, yoghurt 
with forest fruits, salted caramel, walnuts, strawberries

PLĂCINTĂ DE CASĂ CU BRÂNZĂ (330g) 17 Lei
plăcintă de casă cu brânză dulce și stafide, cu sos de vanilie
homemade cheese pie with raisins and vanilla sauce

DESERTURI



CAFEA SINGLE ORIGIN HONDURAS 100% ARABICA
ESPRESSO 8 Lei/10 Lei
scurt, lung, americano/dublu
CAPPUCCINO 12 Lei
LATTE MACHIATTO 12 Lei
MOCCA  
Latte Machiatto, sirop de amaretto  14 Lei
CHOCOLATE COOKIE 
Latte Machiatto, sirop chocolate cookie 14 Lei
MENTHOLATTE 
Latte Machiatto, sirop de mentă 14 Lei
GENTILE 
Latte Machiatto, sirop de alune de pădure 14 Lei

CIOCOLATĂ CALDĂ 15 Lei
albă, neagră, alune, portocală cu scortișoară

BĂUTURI DE IARNĂ  
KAPPUCCINO 18 Lei
Kahlua 30ml, cremă de lapte, espresso
CINNAMORGAN 18 Lei
Captain Morgan Black 30ml, sirop de scortișoară, lapte, espresso
ANDALUSIA 18 Lei
Cointreau 30ml, sirop alune de pădure, lapte, espresso, Bitter Orange
JOVEN 18 Lei
Jose Cuervo Gold 15ml, Cointreau 15ml, sirop de scortișoară, lapte, 
espresso, Bitter
HOT TODDY 18 Lei
Wild Turkey 40ML, suc de lămâie, zahăr, ceai negru
GROG 18 Lei
Captain Morgan White 20 ml, Captain Morgan Spiced 20ml, zahăr, suc 
de lămâie, ceai negru
SNUGGLE 18 Lei
Cointreau 40ml, suc de lămâie, sirop de zahăr, ceai negru
WINTER DREAM 18 Lei
Wild Turkey 40ml, cidru de mere, sirop de zahăr, măr, scorţișoară
VIN FIERT 15 Lei
Fetească Neagră, suc de lămâie și de portocale, Bitter, scortișoară, 
cuișoare, ienibahar, cardamon, miere, zahăr brun



*Certificare organică DE-ÖKO-006

TIZANE ROOIBOS
BLOOD ORANGE ORGANIC*
ceai rooibos*, coji de citrice*, hibiscus*, aromă naturală

INFUZII DE FRUCTE
CHERRY TRIFLE
bucăţi de mere, hibiscus, coji de măceşe, cireşe (10%), inimioare de 
zahăr cu marţipan (zahăr, migdale, zahăr invertit, sirop de glucoză, 
lămâie), aromă, lemn-dulce. Poate să conţină urme de nuci
GINGER-SEABERRY
mere, coji de măceșe, ceai rooibos, cătină (13%), ghimbir (11%), morcovi, 
hibiscus alb, aromă naturală, petale de șofrănel
HEAVEN`S BERRY ORGANIC*
bucăţi de mere*, coji de măceșe*, zmeură (3%), aromă naturală, frunze 
de mur*.

INFUZII DE PLANTE
ORANGE CAMILLO
coji de măceșe, coajă de citrice, flori de mușeţel (18%), iarbă de lămâie, 
hibiscus, mentă nana, aromă, flori de portocal
PEPPERMINT
izmă bună (mentă) de origine franconiană

CEAI  13 Lei

CEAI NEGRU
ENGLISH BREAKFAST
ceai negru Assam, Keemum și Ceylon

CEAI VERDE
CHINA GUNPOWDER ORGANIC*
ceai verde
PASSION FRUIT MANGO
ceai verde, ananas, mango, petale de portocal și trandafir



Ceaiul (cu etimologie din termenul chinezesc “Ch’a”, de origine 
cantoneză) este acea infuzie corect preparată din planta Camellia 
Sinensis. Din această categorie fac parte, în ordinea nivelului de 
procesare: ceaiul alb, ceaiul verde, ceaiul galben, ceaiul oolong și ceaiul 
negru. Restul se numesc infuzii sau tizane.

Știai că?

Ceaiul este cea mai populară băutură din lume, după apă. Pentru 
gust și pentru că este un tonic revigorant cu multe proprietăţi 
curative și efect relaxant. Media consumului general de ceai în toată 
lumea este de aproximativ 110 ml de ceai/persoană, deși buzunarele 
entuziaștilor ceaiului, cum ar fi japonezii, chinezii și britanicii, sunt 
responsabile de consumuri disproporţionat de mari.

În 1904 Richard Blenchyden inventează ceaiul cu gheaţă la Expoziţia 
Internaţională din St. Louis, astfel luând naștere termenul și băutura 
“iced tea”.

În plantaţie, o culegatoare de frunze de ceai Assam recoltează până 
la 15000 de tulpini de ceai pe zi?

În anul 1908 Thomas Sullivan, un negustor de ceai din New York, 
inventează pliculeţul de ceai, venind în ajutorul celor mai comozi 
consumatori de ceai și încurajând astfel comercializarea ceaiului de 
o calitate mai joasă.

O cană de ceai alb nearomatizat conţine o cantitate de antioxidanţi 
egală cu cea din 10 căni de suc de mere?

O lucrătoare pricepută culege până la 400 de flori (blooming 
flower) de ceai pe zi?

În toate studiile care compară prevenirea cariilor de către diferiţi 
polifenoli, EGCG (Epigalo Catechina Gallat – un antioxidant puternic 
aflat doar în compoziţia ceaiului) a apărut ca fiind de departe cel 
mai puternic protector al sănătăţii dentare dintre toţi polifenolii. O 
ceașcă de ceai verde conţine în general între 50 și 100 de miligrame 
de polifenoli.

www.teaz.ro



RĂCORITOARE  
APĂ PLATĂ/MINERALĂ 330ml/750ml 7 Lei/13 Lei 
PEPSI COLA selecţie 250ml 8 Lei
GRANINI selecţie 250ml 10 Lei
KARMA KOLA, GINGER ALE, LEMONY bio 330ml 14 Lei

ORANGE ELIXIR 15 Lei
bucăţi de portocală și lămâie, sirop de migdale, suc de lămâie, sirop de 
zahăr, apă minerală
GRAPEFRUIT JULEP 15 Lei
suc de grapefruit, suc de lămâie, mentă, sirop de zahăr, sirop de 
grenadine, apă minerală
MINTY LEMONADE 15 Lei
suc de lămâie, sirop de zahăr, mentă, apă minerală
ZINZIBERRY 15 Lei
suc de portocale, suc de lămâie, sirop de ghimbir, apă minerală
GINGERELLA 15 Lei
suc de lămâie, sirop de ghimbir, Evervess
SUC PROASPĂT 15 Lei
portocale, grapefruit, portocale & grapefruit

MOCKTAILS  



Pink Gin & Tonic 19 Lei
50ml Gordon's Pink, apă tonică
TANQUERAY TONIC 19 Lei 
50ml Tanqueray, apă tonică 
TANQUERAY SEVILLA TONIC 25 Lei 
50ml Tanqueray Sevilla, apă tonică 
TANQUERAY RANGPUR TONIC 25 Lei 
50ml Tanqueray Rangpur, apă tonică 
TANQUERAY NO. TEN TONIC 29 Lei 
50ml Tanqueray No. Ten, apă tonică 
HENDERSON 25 Lei 
40ml Tanqueray, sirop de soc, apă tonică, Prosecco, lime, salvie 
SUPERSONIC  25 Lei 
40ml Tanqueray, suc proaspăt de grapefruit, sirop de rozmarin, apă 
tonică 
HELLBLAZER 25 Lei 
40ml Tanqueray, 20ml Campari, 20ml Martini, suc proaspăt de 
portocale, sirop de grenadine, apă tonică 
MIDNITE  25 Lei
50ml Tanqueray, suc de lămâie, sirop de soc, castravete, Angostura 
Bitter
QUINCE GIN & TONIC  29 Lei 
50ml Whitley Neill Quince (gin produs artizanal cu gutuie turcească, 
pară și măr), Evervess Tonic 
RHUBARB GINGER GIN & TONIC 29 Lei 
50ml Whitley Neill Rhubarb Ginger (gin produs artizanal cu rubarbă și 
ghimbir), Evervess Tonic
ALOE CUCUMBER GIN & TONIC 29 Lei 
50ml Whitley Neill Aloe Cucumber (gin produs artizanal cu castravete 
și aloe vera), Evervess Tonic

GIN & TONIC 

LET'S START WITH AN APERITIVO
Aperol Spritz 23 Lei
Aperol, Prosecco, apă minerală, portocală

Campari Tonic 23 Lei
Campari, apă tonică, lime



HUGO 25 Lei 
Prosecco, 20ml sirop soc, lime, mentă 
PROSECCO BASIL 25 Lei 
Prosecco, 30ml Smirnoff, sirop de fructul pasiunii, busuioc 
HONEY PROSECCO 25 Lei 
Prosecco, suc de portocale și grapefruit, sirop de soc, grenadine și 
fructul pasiunii 
MINT PROSECCO 25 Lei 
Prosecco, 25ml Cointreau, suc de portocale, sirop de zahăr, mentă, 7Up 
JOHNNIE WALKER HIGHBALL 30 Lei 
50ml Johnnie Walker Black, Crabbies fără alcool, lime
MAI TAI  25 Lei 
20ml Captain Morgan Black, 20ml Captain Morgan White, 10ml 
Cointreau, sirop de migdale, suc de lime 
BYZANTINE 25 Lei 
50ml Tanqueray, suc de ananas, busuioc, sirop de lime și fructul 
pasiunii, apă tonică 
LYNCHBURG LEMONADE 25 Lei 
40ml Wild Turkey, 20ml Cointreau, suc de lămâie, Seven Up 
MOJITO 25 Lei 
50ml Captain Morgan White, lime, mentă, zahăr 
LONG ISLAND ICE TEA  25 Lei 
15ml Smirnoff Red, 15ml Captain Morgan White, 15ml Jose Cuervo, 15ml 
Cointreau, 15ml Tanqueray, lime, Pepsi 

COCKTAILS

RUM SOUR 19 Lei 
25ml Captain Morgan White, 25ml Captain Morgan Black, sirop de 
zahăr, suc de lămâie
WHISKEY SOUR 19 Lei 
50ml Wild Turkey, sirop de zahăr, suc de lămâie 
VODKA SOUR 19 Lei 
50ml Smirnoff Red, sirop de zahăr, suc de lămâie
AMARETTO SOUR 19 Lei 
50ml Amaretto Disaronno, suc de lămâie 

SOURS



GITANA Alb de Gitana Fetească Regală & Chardonnay 15 Lei/65 Lei
MARQUÉS DE CÁCERES Verdejo 16 Lei/70 Lei
LICORNA Serafim Sauvignon Blanc 16 Lei/70 Lei
LICORNA Serafim Fetească Albă 16 Lei/70 Lei
CANTINA VIGNAIOLI Vermentino 17 Lei/75 Lei
AVINCIS Crâmpoșie Selecţionată 90 Lei
RECAȘ Sole Chardonnay 110 Lei
TERRA SERENA Prosecco  17 Lei/75 Lei

VIN ALB (150ML/750ML)

GITANA Roz de Gitana Merlot 15 Lei/65 Lei
MONTEGUELFO Il Fenicottero Sangiovese & Syrah 15 Lei/65 Lei
LICORNA Serafim Cab. Sauvignon & Merlot & Syrah 16 Lei/70 Lei
AURELIA VIȘINESCU Karakter 17 Lei/80 Lei
AVINCIS Merlot & Cab. Sauvignon 90 Lei
RECAȘ Sole Merlot 110 Lei

VIN ROSE (150ML/750ML)

DOMENIUL MUNTEAN Zâna Purpurie Cab. Sauvignon 15 Lei/65 Lei
GITANA Roșu de Gitana Rară Neagră & Cab. Sauvignon 16 Lei/70 Lei
CASA DE VINURI COTNARI Domenii Fet. Neagră 17 Lei/75 Lei
CANTINA VIGNAIOLI Ciliegiolo & Alicante 17 Lei/75 Lei
McGUIGAN Shiraz 17 Lei/75 Lei
NEGRINI Premium Negru de Drăgășani 17 Lei/75 Lei
VINARTE Nedeea Fet. Neagră & Novac & N. Drăgășani 17 Lei/80 Lei
LICORNA Serafim Fetească Neagră 18 Lei/85 Lei
LICORNA Serafim Cabernet Sauvignon 18 Lei/85 Lei
A. VIȘINESCU Red Artisan Fet. N. & Cab. Sauv. & Merlot 19 Lei/90 Lei

VIN ROȘU (150ML/750ML)



ANAGRAM Craft Beer 330ml 18 Lei
BUCUR blondă 330ml 12 Lei
BUCUR brună 330ml 12 Lei
CARLSBERG 330ml 10 Lei
CARLSBERG fără alcool 330ml 11 Lei
TUBORG 330ml 9 Lei
HOLSTEN WEIZEN 500ml 13 Lei
GUINESS 330ml 17 Lei
WEIHENSTEPHANER 330ml 16 Lei
GRIMBERGEN AMBREE 330ml 16 Lei
KRONENBOURG 1664 Blanc 330ml 16 Lei
ANGELO PORETTI 330ml 16 Lei
4 Luppoli Original, 5 Luppoli Bock Chiara
CRABBIE’S Ginger Beer 330ml 15 Lei
CRABBIE’S Ginger Beer fără alcool 330ml 15 Lei
SOMERSBY Cider pere, mere, fructe de pădure 12 Lei

CARLSBERG draft 400ml 11 Lei
HOLSTEN WEIZEN draft 400ml 11 Lei
KRONENBOURG 1664 Blanc draft 330ml  15 Lei

BERE 

JOHNNIE WALKER Red Label 14 Lei
JOHNNIE WALKER Black Label 23 Lei
JOHNNIE WALKER Blenders Batch  17 Lei
WILD TURKEY 15 Lei
BUSHMILLS Irish Whiskey 14 Lei
TALISKER 34 Lei
TANQUERAY 14 Lei
TANQUERAY Rangpur 21 Lei
TANQUERAY No. Ten  28 Lei
GORDON'S Pink  14 Lei
SMIRNOFF Red  12 Lei
KETEL ONE 17 Lei
BAYLEYS Irish Cream 14 Lei
KAHLUA 13 Lei
AMARETTO DISARONNO 14 Lei
COINTREAU 16 Lei
ZACAPA 23YO 33 Lei
CAPTAIN MORGAN White/Black/Spiced 13 Lei
JOSE CUERVO Silver/Gold 13 Lei
CAMPARI 13 Lei
CINZANO Bianco/Rosso 12 Lei
AVERNA 13 Lei
APEROL 14 Lei

SPIRITS (50ml)



Pentru că suntem ceea ce mâncăm, nu adăugăm în preparatele noastre conservanţi, 
amelioratori de gust, adaosuri sau baze pentru mâncăruri, coloranţi, prafuri, afânători, 
monoglutamat de sodiu, guanilat de sodiu, caragenan, extract de drojdie.

Produsele noastre pot conţine următorii alergeni: grâu, crustacee, ouă, pește, arahide, 
soia, lapte și derivate, nuci, fistic, ţelină, muștar, susan.

Because we are what we eat, we do not add preservatives, taste improvers, additives, 
food dyes, dispersing agents, monosodium glutamate, sodium guanylate, carrageenan, 
yeast extract in our dishes.

Our dishes may contain the following allergens: wheat, seafood, eggs, fish, peanuts, 
soy, milk and derived products, nuts, pistachio, celery, mustard, seasame.

Alergeni


