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Anumite produse din meniu pot conține
substanțe alergogenice: ou, faină, sare,
piper, fructe de mare, carne, pește, unele
fructe și legume, brânzeturi, băuturi
fermentate, conserve, crustacee, nuci,
arahide, căpșuni, ciocolată, alcool.

Good
morning!

MICUL DEJUN

Omleta paesana
Paesana scrambled eggs (250 g) – 21 lei
Bacon, ceapă, ardei, ciuperci, ouă / Bacon, onion, pepper, mushrooms, eggs

Omletă cu guanciale și parmezan
Scrambled eggs with guanciale and parmesan(150 g) - 32 lei
Ouă, guanciale, parmezan, unt / Eggs, guanciale, parmesan, butter

Ochiuri romanesti (2 buc.)
Romanian fried eggs (2 pcs.) – 15 lei

NEW!

Ouă, bacon, pâine, mix salată / Eggs, bacon, bread, salad

Oua Benedict cu somon fume si sparanghel
Benedict eggs with salmon fume and asparagus (300 g)– 33 lei
Ouă, somon fume, sparanghel, unt, lămâie / Eggs, salmon fume, asparagus,
butter, lemon juice
Micul dejun a început să fie luat, așa cum știm noi, la începutul secolului al XIX lea, atunci când cei din clasa de mijloc engleză au început să aibă un orar regulat
la birou - înainte de aceasta se obișnuia să se muncească câteva ore și apoi se
mânca pe la ora 10am.

Breakfast as we know it began in the early 19th century, when
English middle-class men started to work regular hours in offices –
prior to that people would often work for a few hours, then eat a
meal at about 10am.

STARTERS
Tartar de somon si mango
Salmon tartar with fresh mango (200g) - 42 lei
Somon, mango, coriandru, ulei de susan / Salmon, mango,
coriander, sesame oil

Ceviche peruvian cu sos de citrice si cartofi dulci /
Peruvian ceviche with citric sauce and sweet
potatoes (200 g) - 45 lei
Biban de mare, lime, portocala, grapefruit, ceapă roșie,
castravete, roșii cherry, coriandru / Sea bass, lime, orange,
grapefruit, red onion, cherry tomatoes, coriander

Tapas cu macrou afumat și cremă de brânză (4 buc)
Tapas with mackerel fume and cheese cream
(4 pcs) – 23 lei

Tapas cu icre de crap și de somon (4 buc)
Tapas with carp and salmon eggs (4 pcs) - 28 lei
Icre de crap, icre de somon, ceapă / Carp eggs, salmon eggs,
onion

Bruschete cu baby spanac sote și anghinare (4 buc)
Baby spinach and artichoke bruschetta (4 pcs)
- 24 lei
Bruschete cu somon fume și capere (4 buc)
Capers and smoked salmon bruschetta (4 pcs)
- 28 lei

Platou mix bruschete (5 buc)
Mix of bruschetta (5 pcs) – 33 lei
Câte una din fiecare de mai sus / One piece of each of
the above mentioned bruschettas

Cuatro vegetale cu pâine de casă coaptă
Cuatro vegetale with homemade bread
- 39 lei
Tahina cu ceapă roșie murată, hummus cu ardei iute
copt, brunoise de roșie și castravete, ardei copt cu
brânză feta / Tahina with pickled red onion, hummus
with grilled green pepper, brunoise with tomatoes and
cucumbers / grilled red pepper with feta cheese

Platou italian pentru 2 persoane
Italian plateau for 2 persons (400 g)
– 125 lei

Bruschete cu roșii, busuioc, oregano (4 buc)
Tomatoes, basil and oregano bruschetta (4 pcs)
- 22 lei

Prosciutto crudo, cotto, coppa, salam picante, salam
Milano, parmezan, tri latte di Sicilia, măsline verzi
Sicilia / Prosciutto crudo, cotto, coppa,spicy salami,
Milano salami, parmesan, tri latte di Sicilia, green olives
from Sicily

Bruschete cu gorgonzola și nuci (4 buc)
Gorgonzola and nuts bruschetta (4 pcs) - 26 lei
Crostini prosciutto și parmezan (4 buc)
Prosciutto and parmesan crostini (4 pcs) - 27 lei

Perlă de caș afumat de Mărginimea Sibiului cu
jalapeno (4 buc)
Smoked cheese pearl from Mărginimea Sibiului
with jalapeno (4 pcs) - 21 lei
Caș afumat, jalapeno / Smoked cheese - caș, jalapeno

NEW!

NEW!

Platou de brânzeturi pentru 2 persoane
Cheese Plateau for 2 persons (400 g)
- 54 lei
Brie, gorgonzola, mozzarella, parmezan, nuci, struguri,
mere, grisine / Brie, gorgonzola, mozzarella, parmesan,
nuts, grapes, apple, grissini
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Salată Retro / Retro Salad (300 g) - 31 lei
Mix salată, avocado, ouă, bacon crispy / Salad, avocado, eggs, crispy bacon

Salată grecească cu brânza feta
Greek salad and feta cheese (440 g) - 30 lei
Brânză feta, castraveți, măsline, ceapă, roșii / Feta cheese,
cucumber, olive, onion, tomatoes)

SALATE

Halloumi la grătar / Grilled halloumi (200 g) - 29 lei
Brânză halloumi, salată / Halloumi cheese, salad

Salată “Le Boutique” / “Le Boutique” Salad (400 g)
- 35 lei
Salată, roșii, avocado, piept pui, bacon, alune, smochine /
Salad, tomatoes, avocado, grilled chicken breast, bacon,
peanuts, figs)

Salată Caesar / Caesar Salad (300 g) - 34 lei
Salată iceberg, piept pui, parmezan, sos Caesar / Salad, grilled
chicken breast, parmesan, Caesar sauce

SALADS

Salată beef teriyaki / Beef teriyaki salad (350 g) - 46 lei
Mușchi vită, sos teriyaki, mix salată, rodie, struguri, nucă, susan, lime /
Beef tenderloin, teriyaki sauce, salad, pomegranate, grapes, nuts, susan,
lime

NEW!

SUPE
Supă de sparanghel cu halloumi / Asparagus and halloumi
Soup (250 g) - 28 lei

Supă de ceapă / Onion soup (250 g) – 24 lei

NEW!

(Available between September till May)
Ceapă, unt, demiglace, piper, vin roșu / Onion, butter, demi-glace, pepper, red
wine

Cremă de dovleac cu creveți și semințe de susan
Pumpkin cream with shrimps and sesame (250 g) – 26 lei
(Available between September till May)
Dovleac, ceapă, creveți, unt, susan / Pumpkin, onion, shrimps, butter, sesame

Supă de fructe de mare
Sea food soup (300g) - 38 lei
Creveți, scoici, calamari, usturoi, roșii cherry, ceapă, morcov, vin,
usturoi, țelină / Shrimps, mussels, squid, garlic, cherry tomatoes,
onion, carrot, wine, garlic, celery

Cremă de ciuperci cu hribi de Vatra Dornei
Mushrooms cream with funghi porcini (250g) - 19 lei
Ciuperci champignon, funghi porcini, ceapă, smântână, unt /
Musrooms, funghi porcini, onion, cream, butter

Ciorbă de burtă / Beef tripe soup (250 g) – 22 lei

Ardei iute /
Hot pepper – 1 lei
Smântână /
Cream – 2 lei

Burtă de vită, ouă, smântâna, usturoi / Beef troup,egg, cream, garlic
Cuvântul supă provine din franțuzescul soupe care, la rândul său, provine din cuvântul latin suppa (semnificând pâine înmuiată în zeamă).
Cuvântul restaurant a fost folosit pentru prima dată în Franța în secolul XVI, însemnând a restaura ceva, dar cu semnificația unei supe
concentrate, ieftine, vândută stradal și promovată ca antidot âmpotriva epuizării fizice. În 1765, un antreprenor parizian a deschis un magazin
specializat în astfel de supe. Ulterior, aceasta a condus la impunerea denumirii de restaurant pentru locațiile în care se putea servi masa.

The word soup comes from French soupe ("soup", "broth"), which comes through Vulgar Latin suppa ("bread soaked in broth"). The word
restaurant (meaning "[something] restoring") was first used in France in the 16th century, to refer to a highly concentrated, inexpensive soup,
sold by street vendors, that was advertised as an antidote to physical exhaustion. In 1765, a Parisian entrepreneur opened a shop specializing
in such soups. This prompted the use of the modern word restaurant for the eating establishments.
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Spaghete carbonara originale / Spaghetti carbonara (250 g) – 37 lei
Spaghete, ou, guanciale, parmezan, vin / Spaghetti, egg, guanciale, parmesan, wine

Spaghete picante cu creveți / A.O.P. with shrimps (250g) – 41 lei
Spaghete, creveți, usturoi, ardei, pătrunjel /Spaghetti, shrimps, garlic, hot pepper, parsley

Spaghete marinara cu creveți / Marinara shrimps spaghetti (350 g) - 42 lei
Spaghete, creveți, rosii cherry, usturoi, unt, smântână / Spaghetti, shrimps, cherry tomatoes,
garlic, butter, cream

Deși legenda spune că
Marco Polo a introdus
în Italia pastele, în
urma călătoriei sale în
Orient din secolul al
XIII-lea,
consumul
pastelor este atestat
chiar pentru secolul IV
î.Hr (într-o gravură,
un grup de etrusci
gătesc ceea ce par a fi
paste).

Spaghete cu fructe de mare / Spaghetti with sea food (350 g) – 43 lei
Spaghete, creveţi, calamari, scoici, caracatiţă, ceapă, vin, busuioc, pătrunjel, usturoi, sos roşii
/ Spaghetti, shrimps, squid, mussels, octopus, onion, wine, basil, parsley, garlic, tomato
sauce

Ravioli quattro formaggi (250 g) - 41 lei

NEW!

Papardelle Portofino (350 g) - 44 lei
Papardelle, creveți, calamari, zucchini, pomodoro secchi / Papardelle,
shrimps, squid, zucchini, Pomodoro secchi

Papardelle Thai Beef (250 g) - 47 lei

NEW!

Papardelle, mușchi vita, zucchini, ardei roșu, cognac, sos soia, unt,
susan / Papardelle, beef, zucchini, red pepper, cognac, soy sauce,
butter, sesame
NEW!

Although
popular
legend claims Marco
Polo introduced pasta
to Italy following his
exploration of the Far
East in the late 13th
century, pasta can be
traced back as far as
the 4th century B.C.,
where an Etruscan
painting showed a
group of natives making
what appears to be
pasta.

Spaghetti pesto rosso (250 g) - 43 lei
Spaghete, pomodoro secchi, busuioc, caju, muguri de pin, ulei de măsline / Spaghetti,
pomodoro secchi, basil, caju, pine buds, olive oil

Spaghetti Amalfitano (250 g) - 40 lei

NEW!

PASTE

Spaghete, anșoa, ulei de măsline, usturoi, roșii cherry, lămâie, pepperoncino / Spaghetti,
anchovies, olive oil, garlic, cherry tomatoes, lemon, pepperoncino
NEW!
NEW!

Risotto cu quinoa (200 g) - 39 lei
Orez, Arborio, quinoa, parmezan, panna /
Arborio rice, quinoa, parmesan, panna

RISOTTO

Risotto cu trufe / Truffles risotto
(300 g) - 42 lei
Orez Arborio, parmesan, smântănă, ceapă,
vin, unt, trufe / Rice, parmesan, cream,
onion, wine, butter, truffles

Risotto cu creveți / Shrimps risotto
(300 g) - 47 lei
Orez Arborio, parmesan, smântănă, ceapă,
vin, unt, creveți / Rice, parmesan, cream,
onion, wine, butter, shrimp
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PEȘTE
Appetit!

Bon

Captura zilei - întreabă ospătarul
Capture of the day – ask the waiter - 100 lei
/ Kg

NEW!

Somon în crustă de fistic și ierburi aromatice
cu fasole verde
Salmon with pistachio, aromatic herbs and
green beans (350 g) – 49 lei
Somon, fistic, ierburi aromatice, fasole verde / Salmon,
pistacchio, aromatic herbs, green beans

File de somon cu sparanghel și sos de
champagne
Salmon file with asparagus and champagne
sauce (350 g) - 51 lei
Somon, sparanghel, champagne / Salmon, asparagus,
champagne

Somon în crustă miso / Miso Salmon (210 g) 54 lei
Somon, pastă de soia fermentată / Salmon, fermented
soy bean paste

Biban de mare cu legume la grătar /
Sea bass and grilled vegetables (550 g) - 49
lei
Biban de mare, ardei, ceapă rosie, ciuperci, dovlecel / Sea
bass, pepper, mushrooms, red onion, zucchini

File de biban de mare mediteranean al forno
Mediterranean sea bass file al forno (450 g) 49 lei
File de biban de mare, apio, dovlecel, roșii cherry,
măsline verzi, rozmarin / Sea bass file, apio, zucchini,
cherry tomatoes, green olives, rosemary

FRUCTE DE MARE
Caracatiță Praia Grande / Praia Grande Octopus (300 g)
- 72 lei
Tentacule de caracatiță, cartofi noi, portocală, lămâie, cognac /
Octopus, new potatoes, orange, lemon, cognac

Calamar umplut cu brânza feta
Squid filled with feta cheese (350 g) – 53 lei

NEW!

Caracatiță
la
grătar
cu
sos
mediteranean / Grilled octopus
with mediterranean sauce (180 g) 69 lei
Caracatiță, roșii cherry, usturoi, unt, lime,
rozmarin, vin alb / Octopus, cherry tomatoes,
garlic, butter, lime, rosemary, white wine

Calamar, caşcaval, feta, ardei roşu / Squid, cheese, feta, red pepper

Creveți Black Tiger în sos de unt și lămâie
Black Tiger shrimps with butter and lemon sauce (300
g) - 45 lei
Creveți Black Tiger, unt, lămâie, vin, salată, roșii cherry, bulbiber /
Black Tiger shrimps, butter, lemon, wine, cherry tomatoes, bulbiber

"Wine is bottled poetry.".
"R. L. Stevenson.
Check the
wine
menu!
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Creveți Saganaki
Saganaki shrimps (350 g) – 49 lei
Creveți, usturoi, ardei iute, roșii, brânză feta /
Shrimps, garlic, hot pepper, tomatoes, feta
cheese

Scoici în sos de vin alb
Mussels in white wine sauce (700 g) – 42 lei
Scoici, usturoi, pătrunjel, vin alb / Mussels, garlic, parsley, white
wine

Scoici în sos de roșii de Sicilia cu parmezan și
chilli
Mussels with Sicily tomatoes sauce, parmesan and
chilli (700 g) – 42 lei
Scoici, roșii, parmezan, chilli / Mussels, tomatoes, parmesan
and chilli

Caldoso de marisco (1000 g) (pentru
persoane / for two persons) - 123 lei

două

Orez, creveți, creveți Black Tiger, scoici, caracatiță / Rice,
shrimps, shrimps Black Tiger, octopus, mussels
NEW!

Platou cald cu fructe de mare
Sea food plateau (700 g) - 150 lei

Creveți, tentacule de caracatiță, calamar, scoici, unt, vin, roșii cherry, apio, pătrunjel / Schrimps, octopus tentacles, calamar,
mussels, butter, wine, cherry tomatoes, parsley

FEL PRINCIPAL
Piept de pui în sos gorgonzola și piure de
cartofi cu trufe
Chicken with gorgonzola sauce and mashed
potatoes with truffles (250 g) – 38 lei
Piept de pui, gorgonzola, vin alb, cartofi, trufe, unt, lapte /
Chicken breast, gorgonzola, white wine, potatoes,
truffles, butter, milk

Gyros de pui/porc cu tzatziki, cartofi wedges
și pită grecească
Chicken/Pork gyros with tzatziki, wedges
potatoes and Greek pita (450g) - 39 lei
Pulpă de pui, ceafă de porc, tzatziki, pită grecească,
cartofi / Chiken legs, pork file, tzatziki, Greek pita,
potatoes

Snițel din piept de curcan în crustă de panco
cu parmezan și cartofi wedges
Turkey breast in panco crust with parmesan
and wedges potatoes (250g) – 41 lei
Piept de curcan, panco, parmezan, cartofi / Turkey
breast, panco, parmesan, potatoes

Feel
good!

Poftă bună!

Do
good!

Cotlete de berbecuț cu sos de salvie și vin și
porumb la gratar
Lamb chops with sage, wine sauce and
grilled corn (500 g) - 61 lei
Cotlete de berbecuț, salvie, vin roșu, porumb / Lamb
chops, sage, red wine, corn
NEW!

Frigărui de berbecuț Farsi / Farsi grilled
lamb cuts (350 g) - 64 lei
Pulpă de berbecuț, ardei gras, roșie, ceapă, bulgur,
curry, chimion, curcuma, lămâie / Lamb cuts, green
pepper, tomatoes, onion, bulgur, curry, cumin, turmeric,
lemon
NEW!

Turkish Kebab (350g) - 43 lei
Carne de berbecuț, carne de vită, pătrunjel, ceapă
rosie, bulgur, ardei iute / Tender cuts of lamb, beef
cuts, bulgur, onion, hot pepper

Pastramă de miel cu mamaliguță / Lamb
pastrami with polenta (350 g) – 44 lei
Pastramă miel, usturoi, ulei, vin alb, pătrunjel,
mămăliguţă / Lamb pastrami, garlic, oil, white wine,
parsley, polenta
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3 Mini Pulled pork (400 g) - 45 lei
Ceafă porc, chiflă, sos barbeque, brânză cheddar, maioneză,
parmezan, usturoi, cartofi / Pork neck, bread roll, barbeque
sauce, cheddar, mayonnaise, parmesan, garlic, potatoes

Check the wine menu!

Mușchiulet de porc cu sos de hribi de Vatra Dornei
și cartofi la cuptor cu ierburi aromatice / Fillet
mignon with funghi porcini sauce and baked
potatoes with aromatic herbs (350 g) – 53 lei
Mușchiulet de porc, hribi, cartofi / Fillet mignon, funghi porcini,
potatoes

Ciolan afumat de porc cu cartofi la cuptor cu
cimbru / Smoked ham pork and baked potatoes
with thyme (500g) – 56 lei
Ciolan afumat de porc, smântână, vin, usturoi, cartofi, cimbru /
Smoked pork ham, cream, wine, garlic, potatoes, thyme

Coaste de porc HBBQ cu cartofi steakhouse / Pork
ribs with steakhouse potatoes (700 g) - 55 lei
NEW!

Piept de rață cu orez negru și baby spanac
cu sos de fructe de pădure / Duck breast
with black rice, baby spinach and forest fruit
sauce (350 g) - 58 lei
NEW!

Mușchi de vită cu sos la alegere / Beef with
sauce of your choice (300 g) – 89 lei
Mușchi de vită, unt cu sparanghel, hribi de Vatra Dornei,
gorgonzola, sos de vin de Porto cu scorțișoară / Beef
tenderloin, butter and asparagus, funghi porcini,
gorgonzola, Porto wine sauce with cinnamon

Burger de vită
Beef burger (400 g) – 47 lei

Pulpă de rață cu piure aromatizat și sos de
portocală / Duck leg with aromatized mashed
potatoes and orange sauce (350 g) - 54 lei
NEW!

GARNITURI / SIDE DISHES
Cartofi la cuptor cu ierburi aromatice / Cartofi
wedges / Piure de cartofi / Piure de trufe /
Legume la grătar / Sparanghel (150 g) - 18 lei

Vită, chifla, roșii, castraveți murați, bacon, salată, cartofi,
sos barbeque, cheddar / Beef, bread roll, tomatoes,
pickled cucumbers, bacon, salad, potatoes, barbeque
sauce, cheddar

Cartoful a fost prima legumă domesticită în zona care
astăzi corespunde Peru-lui și nord-vestului Boliviei,
cândva între 8000 și 5000 î.Hr.
The potato was the first domesticated vegetable in the
region of modern-day southern Peru and extreme
northwestern Bolivia between 8000 and 5000 BCE.

Baked potatoes with aromatic herbs /
Wedges / Mashed potatoes / Truffle purre/
Grilled vegetables / Asparagus (150 g) - 18
lei

SALATE / SALADS
Salată verde / Salată rucola / Mix de salată 18 lei

Green salad / Rucola salad / Mix of salads 18 lei

SOSURI / SAUCES
Sos Tzatziki / Sos Cheddar/ Sos parmezan și
usturoi - 5 lei

Tzatziki sauce / Cheddar sauce / Parmesan
and garlic sauce - 18 lei
Pâine de casă /
House bread – 25 lei/kg
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DESERT
Cheese cake - 21 lei
Souffle de ciocolată
“Le
Boutique”
/
Chocolate
souffle
“Le Boutique”- 24 lei
Înghețată
asortată
artizanală / Gelato
artigianale - 21 lei
Tiramisu cu fructe de
pădure / Tiramisu
with berries - 22 lei

Deși legenda spune că
Marco Polo a introdus în
Italia pastele, în urma
călătoriei sale în Orient
din secolul al XIII-lea,
consumul pastelor este
atestat
chiar
pentru
secolul IV î.Hr (într-o
gravură, un grup de etrusci
mănâncă ceea ce par a fi
paste.

Tortul casei / House
cake - 23 lei

CAFEA ȘI CEAI
Espresso - 10 lei
Espresso dublu - 14 lei
Cappuccino - 15 lei
Ciocolată caldă
chocolate - 17 lei

/

Hot

Frappe - 23 lei

Cafeaua și-a făcut drum în Europa în secolul al XVI-lea, via
Imperiul Otoman. În Malta, în 1565, prizonierii turci
obișnuiau să-și facă cafea, băutura lor preferată. Prima
cafenea a fost deschisă la Veneția în 1645. Vienezii au deschis
prima lor cafenea în 1683 folosind proviziile de cafea lăsate în
urmă de turcii care abandonaseră asediul orașului.

Caffee latte - 17 lei
Ice latte - 17 lei
Vanilla latte - 17 lei
Caramel sărat latte / Salted
caramel latte - 17 lei

Coffee first entered Europe via the Ottoman Empire. In Malta,
in 1565, the Turkish prisoners made their preferred drink. The
first coffee shop opened in Venice in 1645. In Wien the first
such shop opened in 1683 using the provisions left behind by
the running ottomans running after the siege of the city failed.

Elder flavour latte - 17 lei
Macchiatto - 13 lei
Flat white - 18 lei
Ceai / Tea - 20 lei
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BĂUTURI RĂCORIT

ARE

Apă minerală Bucovina / Sparkling water Bucovina
(330 ml) - 10 lei
Apă minerală Bucovina / Sparkling water Bucovina
(750 ml) - 14 lei

Fresh portocale / grapefruit /
Fresh Orange / Grapefruit
Juice (250 ml) - 20 lei
Seven Up (250 ml) - 11 lei

Apă plată Bucovina / Still water Bucovina (330 ml) 10 lei

Mirinda (250 ml) - 11 lei

Apă plată Bucovina / Still water Bucovina (750 ml) 14 lei

Pepsi (250 ml) - 11 lei

Everess Tonic Water (250 ml) - 11 lei
Limonadă Le Boutique / Le Boutique
Lemonade (400 ml) – 24 lei
Miere (1 buc.) / Honey (1 pcs.) - 2 lei

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
Leac de Pădure (220 ml) - 27 lei
Sirop de soc, sirop de zmeură, lamâie,
mentă, afine

Floare de soc (220 ml) - 27 lei

HOME WINE COCKTAILS

Sirop de soc, lămâie, suc de mere,
mentă, apă tonică

Kir - 30 lei
2/3 vin alb sec, 1/3 cremă de
coacăze (coacăze negre)

Sparkling Kir Royal - 30 lei
2/3 vin alb sec, 1/3 cremă de
coacăze (coacăze negre), fără
diluție

Sauvage - 32 lei
40 ml Sauvignon Blanc, 20 ml
lichior de vanilie, 10 ml Fresh de
lămâie, piure de fructe pe fundul
paharului, pahar Berzelius

Cardinal - 32 lei
2/3 vin roșu sec, 1/3 cremă de
coacăze

Bellini - 32 lei
1/3 lichior de piersică, 1/3 proseco

Elderflower - 31 lei
2/3 vin rose sec, 1/3 sirop de soc

Mimosa - 31 lei
1/2 orange juice, 1/2 proseco

Frosee - 32 lei
20 ml vodka, 60 ml vin rose, 10 ml
triplu sec, Huricanne Glass
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Think Pink - 32 lei
50 ml vin roze sec, 20 ml fresh de
grapefruit roșu, 1 linguriță fructoză, 1
linguriță șerbet de trandafiri (cu decar de
petală de trandafir deshidratată); pahar
Berzelius

Vanilla Smoke - 32 lei
80 ml vin roșu de baricat, 20 ml lichior de
vanilie, 10 ml lichior de cacao (lichior
transparent), 2-3 picături de fum lichid;
pahar Berzelius

Sommlab by AQYM

GIN

OLD TIME FAVOURITES

Gin de Pădure - 32 lei

Sangria - 32 lei
Vin roșu sec, cognac, suc de portocală

Blue Gin - 33 lei

Bishop - 32 lei

Queen Bee - 32 lei

Vin roșu sec, suc de portocală, suc de lămâie, sirop
de arțar

Rosemary Grapefruit - 33 lei
Brumble - 33 lei

LONG DRINKS
Campari Tonic / Orange / Soda - 31 lei
Strawberry Mojito - 32 lei
Passion Fruit Mojito - 32 lei
Hugo - 32 lei
Negroni - 32 lei
Ecuador - 31 lei
I drink to make other people more interesting.

Old Fashion - 33 lei

Hemingway

Boulevardier - 33 lei
Campari, Martini rosso, Whiskey

Sbagliato - 32 lei

DIGESTIVE

Campari, Martini rosso, Soda

Jagermeister 50 ml - 15 lei

Amaretto Sour - 33 lei

Disaronno 50 ml - 17 lei

Amaretto, orange juice, albuș de ou

Fernet Branca 50 ml - 16 lei

“După primul pahar, vezi lucrurile așa cum ai fi vrut să fie. După al doilea pahar, vezi lucrurile așa cum acestea nu
sunt. După al treilea, vezi lucrurile așa cum sunt, și asta e cel mai rău lucru din lume.”
Oscar Wilde
“After the first glass, you see things as you wish they were. After the second, you see things as they are not.
Finally, you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world.”

WHISKEY

VODKA

Jack Daniels 40 ml / 40% alc. - 25 lei

Finlandia 40 ml / 40% alc. - 18 lei

The Glenlivet 40 ml / 45% alc. - 37 lei

Grey Goose 40 ml / 40% alc. - 32 lei

COGNAC
Courvoisier 40 ml /
40% alc. - 33 lei

J&B 40 ml / 40% alc. - 21 lei
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BERE

CERVEZA

BEER

BIER

CERVEJA

BIRRA

draft / draught

sticlă/ bottle

Paulaner Wiessbier - 24 lei

Nenea Iancu Blondă Specială (4.9 % alc.) 0.5 l - 21 lei

Nenea Iancu Blondă Specială - 21 lei

Nenea Iancu Albă Nefiltrată (5.5 % alc.) 0.5 l - 21 lei
Nenea Iancu Brună Specială (5.2 % alc.) 0.5 l - 21 lei
Paulaner Wiessbier Dunkel (5.5 % alc.) 0.5 l - 23 lei
Paulaner Munchner Hell (4.9 % alc.) 0.5 l - 23 lei
Carnaval IPA (5.0 % alc.) 0.5 l - 25 lei

Non - Alcohol
Paulaner Wiessbier (0.0 % alc.) 0.5 l - 24 lei
Nenea Iancu Blondă Specială (0.0 % alc.) 0.5 l - 23 lei

PIVO
SOR
ALUS
OLUT
În jurul anului 3000 î.Hr., babilonienii produceau peste 20 de tipuri de bere. Codul lui Hammurabi - vechiul set de legi
babilonian - prescria o rație zilnică pentru locuitorii orașului.Băutura era atât de respectată încât era folosită câteodată
pentru plata muncii prestate, în loc de bani. În acea epocă nu se cunoștea niciun mod de filtrare a berii, astfel încât aceasta
era destul de groasă (ca un terci) și greu de băut. Pentru a soluționa această problemă, babilonienii au fost primii care au
folosit paie pentru a sorbi o băutură.
Babylonians produced over 20 different types of beer around 3,000 BCE. The Code of Hammurabi, the ancient Babylonian set
of laws, decreed a daily beer ration to citizens. The drink was so respected that people were sometimes paid for work in beer,
instead of money. There was no way of filtering beer back then, so their beer was pretty thick (like porridge) and hard to drink.
To avoid this problem, ancient Babylonians were first to use straws to drink a beverage.

12

Prietenii vechi nu pot fi creați așa, dintr-o dată. Nimic nu se poate asemui
comorii amintirilor comune, a încercărilor îndurate împreună, a
certuruilor și împăcărilor și a emoțiilor generoase.
Toți oamenii au stele ... dar nu sunt aceleași lucruri pentru toți. Pentru
unii, care sunt călători, stelele sunt instrumente călăuzitoare. Pentru alții,
ele nu sunt decât niște luminițe pe cer. Pentru alții, care sunt oameni de
știință, ele sunt probleme de rezolvat. Pentru oamenii de afaceri, ele sunt
bogăție. Dar toate aceste stele sunt tăcute. Tu - doar tu - vei avea stelele
așa cum nimeni altul nu le-a avut ... Pe una din aceste stele voi locui eu.
Pe alta voi râde. Și așa va fi de parcă toate stelele vor râde atunci când te
vei uita la cer noaptea ... Și atunci când tristețea ta este alinată, vei fi
fericit că m-ai cunoscut. Tu vei fi întotdeauna prietenul meu. Vei vrea sa
râzi cu mine. Și câteodată vei deschide fereastra doar pentru această
plăcere ... Și prietenii tăi vor fi uimiți să te vadă râzând când te uiți la cer.

Antoine de Saint-Exupery - Micul Prinț

Antoine de Saint-Exupery - The little prince

All men have the stars… but they are not the same things for different
people. For some, who are travelers, the stars are guides. For other they
are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they
are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars
are silent. You — you alone — will have the stars as no one else has
them… In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be
laughing. And so it will be as if all the stars were laughing, when you
look at the sky at night… And when your sorrow is comforted, you will be
content to have known me. You will always be my friend. You will want to
laugh with me. And you will sometimes open your window, so, for that
pleasure… And your friends will be properly astonished to see you
laughing as you look up at the sky!
Old friends cannot be created out of hand. Nothing can match the
treasure of common memories, of trials endured together, of quarrels and
reconciliations and generous emotions.
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(1) Între 1975 și 1980 scriitorul Marin Preda a locuit în clădirea de pe Str.
Pictor Alexandru Romano nr. 21.
(2) Filozoful Mircea Vulcanescu a locuit în aceasta casă aflata pe strada
Str. Popa Soare 16A.
(3) În imobilul aflat pe Str. Plantelor nr. 9 s-a aflat Sanatoriul Caritatea,
unde a incetat din viață,la 16 iunie 1889, marele poet român Mihai
Eminescu.
(4) Pe strada Mântuleasa, la numărul 33, a locuit Mircea Eliade.
(5) Pe strada Mântuleasa, la numarul 9, s- a aflat școala la care a studiat
Mircea Eliade între anii 1914 – 1917.
(6) Pe strada Spătarului, la numărul 22, se găste Muzeul Theodor Pallady
care conține un nucleu substanțial de pânze semnate de Theodor Pallady
şi peste 800 de desene şi gravuri din perioada sa pariziană.

