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Narghilea cu aromă 
      Măr
      Gumă & scorţişoară 
      Afine & mentă 
      Pepene roşu & mentă 
      Struguri & mentă 
      Lămâie & mentă  
      Portocală & mentă 
      Mentă
 
      Bitcoin 
      Pară
      Love 66 
      Lady Killer 
     Mi Amor 
      Angel lips
      Ice Lime on The Rocks 
      Blue Melon

 

                                                                    

Narghilea 
65 lei

* Număr nelimitat de cărbuni

Creează-ţi propria narghilea
      Furtun de gheaţă
      Furtun de unică folosinţă                                                                                                                             
      Narghilea în cap de măr                                                                                                                                                                                                                                             
      Narghilea în cap de portocală
      Narghilea în cap de grapefruit
      Narghilea în cap de ananas
      Narghilea specială  
           vin
           vodka 
           whisky
           tequila
           rom 
           gin
                                                                   

+10 lei
+10 lei
+20 lei
+20 lei
+20 lei
+50 lei
+60 lei

Creează-ţi propria aromă - combină oricare din aromele noastre
     2 arome
     3 arome
                                                                  

+20 lei 
+30 lei

Narghilea Shisha Original / Oduman
Narghilea Shisha Original XXL

120 lei
170 lei

35 lei Înlocuire cap narghilea

* prețurile includ TVA



Ganesha Drinks

 (cafea turcească servită la ibric)  200 ml.Cafea cu Hel
 (un bogat amestec de ceai negru, lapte şi Chai Latte

   condimente indiene)  280 ml.
(frappe ice cream cu Bailey's )  350 ml.                                          Rukmini Frappé 

  (vin roşu, prosecco, brandy, piersică, Red PaharSangria
    măr, portocală, gheaţă)  370 ml.   

 (vin roşu, prosecco, brandy, piersică, Red  Sangria Carafă
    măr, portocală, gheaţă)  1000 ml.

  (vin roşu, prosecco, brandy, Red  flavourSangria Carafă
    piersică, măr, portocală, gheaţă)  1000 ml.

 (vin alb, prosecco, brandy, piersică, White  Sangria Pahar
    măr, portocală, gheaţă)  370 ml.

 (vin alb, prosecco, brandy, piersică, White  Sangria Carafă
    măr, portocală, gheaţă)  1000 ml.

  (vin alb, prosecco, brandy, White  flavourSangria Carafă
    piersică, măr, portocală, gheaţă)  1000 ml.

11% alc.  0,20 l.Prosecco Bottega Gold Doc -  
11,5% alc.  0,20 l.Prosecco Bottega Rose Gold  - 

 

22 lei

22 lei
30 lei

25 lei

70 lei

75 lei

25 lei

70 lei

75 lei
35 lei
35 lei

Coffee

Coffee Cocktails 
                             24 lei

23 lei

23 lei

23 lei

23 lei

23 lei

23 lei

Italian Coffee (Kahlua, Amaretto, espresso) 150 ml.
Bailey's latte (Bailey's, espresso cu lapte, 
   cremă de lapte) 220 ml.    

  (Bailey's strawberries and cream, Bailey's lattestrawberries
   espresso cu lapte, cremă de lapte) 220 ml.   

  (Bailey's salted caramel, espresso Bailey's lattesalted caramel
   cu lapte, cremă de lapte) 220 ml.                                           

 (irish whiskey, espresso, zahăr brun, Irish coffee
   frişcă) 250 ml.                                       

 (tequila, Kahlua, espresso, Mexican coffee
   zahăr brun, frişcă) 250 ml.

 (vodka, Kahlua, espresso, Espresso Martini
   zahăr brun) 150 ml.          

* prețurile includ TVA



 
 (espresso, zahăr, gheaţă) 250 ml.Frozen Espresso

* (espresso, lapte, spumă de lapte, Ice Cappuccino   
   zahăr, gheaţă) 250 ml.

* (cafea instant, zahăr brun, lapte) 250 ml.                                              Caffe Dalgona
 * (cafea instant, zahăr, gheaţă, lapte, Caffe Frappé

   topping de ciocolată, frişcă)  350 ml.                                                      
* (cafea instant, îngheţată de vanilie, Frappe Ice Cream

   lapte, topping de ciocolată, frişcă )  350 ml.            
 * (frappe ice cream cu arome: alune/căpşuni/Aroma rappéF

   caramel/cocos/tiramisu/macaroon/mentă)  350 ml.
 *(oreo, cafea instant, zahăr, gheaţă, lapte, Oreo Frappé

   topping de ciocolată, frişcă)  350 ml.
 (espresso doppio, apă tonică)  280 ml.Espresso Tonic
 (espresso doppio, înghețată)  280 ml.Affogato Coffe
 (espresso doppio, înghețată, biscuiți Oreo Affogato

   Oreo)  280 ml.                          

17 lei

19 lei
23 lei

25 lei

27 lei

29 lei

30 lei
20 lei
27 lei

27 lei

 
Espresso (espresso, ristretto, macchiato, lung)  25-100 ml.                                                                       

  (espresso dublu)  60 ml.                                                                                                   Espresso doppio
 (doppio, apă fiartă)  180 ml.  Café all'Americana

(espresso, apă fiartă)  180 ml.                                                                              Long black 
* (espresso cu lapte şi spumă de lapte)  200 ml. Cappuccino  

 * (espresso cu lapte şi spumă de Cinnamon Cappuccino
   lapte, scorțișoară) 200 ml.                                                                      

* (espresso cu lapte şi frişcă)  200 ml.Cappuccino viennese
* (espresso dublu, spumă de lapte)  200 ml.Flat White

* (espresso, ciocolată, lapte şi spumă de Mochaccino  
   lapte)  280 ml.

* (cafea lungă cu lapte)  250 ml.                                                                      Café au lait
* (espresso cu lapte şi spumă de lapte)  280 ml.                                           Caffe latte

* (caffe latte cu diverse arome - vanilie, Aroma latte
   caramel, alune, cocos, tiramisu, narghilea)  280 ml.

* (espresso cu lapte şi spumă de lapte, Cinnamon latte
   scorţişoară) 280 ml.            

(albă / neagră)  220 ml.Ciocolată caldă 
  220 ml.Ciocolată caldă cu bezea / bezea caramelizată

(albă / neagră cu arome - Ciocolată caldă aromată 
   vanilie, caramel, alune, cocos, tiramisu)  220 ml.

12 lei
15 lei
15 lei
13 lei
19 lei

20 lei
21 lei
19 lei

21 lei
17 lei
19 lei

21 lei

21 lei
20 lei

23 /23 lei

23 lei

* prețurile includ TVA

Coffee

Hot coffee

Cold coffee

* se pot prepara cu lapte de soia /migdale  + 3 lei



 
Earl Grey (ceai negru clasic. Aroma de bergamote ce-l 
     caracterizează este dată de extractul de ulei din coaja 
     acestor citrice, extract ce se adaugă acestui ceai negru 
     cu frunze întunecate oferindu-i gustul specific, răcoritor. 
     Conţine: ceai negru, arome naturale)                                                                                                                                               

 (ceai negru cu mirodenii. Conţine: The Indian Beverage
     ceai negru, cassia, ghimbir, cuişoare, cardamom, 
     piper negru)

 (ceai negru, ceai verde, Black Tea Bergamot Jasmine
     flori de iasomie, flori de nalbă. Oferă o aromă 
     încântătoare şi delicată de bergamotă şi iasomie)                                                                                                           

 (ceai negru, bucăţele de Black Tea Divine Temptation
     nuga, miere, alune, vanilie) 

                                                                                                                                                                                 * se poate adăuga rom/ Jagertee

                              
                                                                                                                                       

Ganesha Tea 700 ml.
-infuzie de ceai-

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei
+ 10 lei

* prețurile includ TVA

 (ceai verde de foarte bună calitate, Sencha Organic
     infuzie de culoare verde pal, produs după standardele
      japoneze. Are o culoare verde intens şi note dulci)                                                                                                         

 (ceaiul are o culoare portocalie China Jasmine Tea
      luminoasă şi are un gust floral. Conţine: ceai verde, 
      flori de iasomie)

 (ceai verde, lemongrass, bucăţele Sencha Ginger Lemon
     de ghimbir, felii de limetă, coji de lămâie)

35 lei

35 lei

35 lei

  (ceai alb, ceai verde)Golden Fortune Ball - Flower Tea
 (conține - ceai alb, ceai verde, bastoane Toronto Nights

     scorţişoară, bucăţele de migdale, lemongrass, 
     felii de portocală, aromă, petale  flori de trandafir. 
     Atenţie pentru alergici: conţine oleaginoase)

 (ceai alb, papaya, goji, rodie, merișor)Goji Pomegranate

35 lei

35 lei
35 lei

Ceai Verde

Ceai Alb

Ceai Negru



                                                                        

Ceai de fructe

Ganesha Tea (bucăţele de măr, zmeură, bucăţele de 
     vanilie, arome naturale)                                                                                                                                                    

 (bucăţi de măr, petale de hibiscus, coajă dePina Colada
     portocală, petale de trandafir, fulgi de cocos, 
     bucăţi de ananas)

(hibiscus, bucăţele de măr, fructe de soc, Red Dragon 
     coacăze, petale de trandafir, mure, coacăze roşii şi 
     felii de căpşuni)                                                                                                                 

 (bucăţele de pară, felii de kiwi, cătină, fructe Goji Raspberry
     chokeberries, fructe goji, bucăţele de ananas, bucăţele de 
     papaya, zmeură, afine, bucăţele de merişoare)

 (scorţişoară, bucăţele de pere, bucăţele de Winter Delight
     banană, alune şi bucăţele de portocală)

 (bucăţele de măr, bucăţele de pară, Falling’ in Love Again
     bucăţele de ananas, bucăţele de papaya, bucăţele de 
     mango, bucăţele de piersică, petale de trandafir)

 (bucăţele de măr, hibiscus, bucăţele de Anniversary Tea
     zmeură, bucăţele de portocale, bucăţele de pere, 
     petale de trandafir)

(zmeură, mure, afine, coacăze)Forest Fruit Madness 
 (turtă dulce, bucățele de măr, Christmas Bakery

   bucățele de portocale, migdale, scorțișoară) 

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei

35 lei
35 lei

35 lei

* prețurile includ TVA

Ceai Rosu (Rooibos)
                      

 (ceai roşu)                                                                                                       Rooibos Tea Classic
 (ceai roşu, bucăţele de caramel)Rooibos Tea Caramel

 (ceai roşu, bucăţele de vanilie) Rooibos Tea Vanilla

35 lei
35 lei
35 lei

,



Vanilla milkshake (lapte,  frişcă lichidă, sirop de vanilie, 
     gheaţă)

 (lapte, frişcă lichidă topping de Chocolate milkshake  , 
     ciocolată, gheaţă)

(lapte, frişcă lichidă, piure de banane, Banana milkshake 
     gheaţă)                                                                                                                                 

 (lapte, frişcă lichidă piure de Strawberry milkshake  , 
     căpşuni, gheaţă)

 (lapte, frişcă lichidăStrawberry milkshake& banana  , 
     piure de căpşuni, piure de banane, gheaţă)

 (lapte, frişcă lichidă, Chocolate & cherry milkshake
     topping de ciocolată, piure de cireşe, gheaţă)

(lapte, frișcă lichidă, sirop de caramel Caramel sărat 
     sărat, gheață)
                                                                                                                    
                                  
                                                                               

Milkshake  420 ml.

28 lei

28 lei

28 lei

28 lei

28 lei

28 lei

28 lei

V.I.P. Milkshake
Macaroon / Raffaello  / Snickers  / Oreo Milkshake 32 lei

35 lei
35 lei
35 lei
35 lei

35 lei

Levănțică (acest ceai are efect relaxant asupra minții şi 
     corpului, de aceea este remediul perfect pentru 
     anxietate, stări de nervozitate şi simptome fizice 
     cauzate de prea mult stres)                                                                                               

 (un ceai minunat, care ajută sistemul digestiv)                                                                          Mentă
 (flori de muşeţel de înaltă calitate)Muşeţel

 (flori de tei)Tei
(bucățele de caise, bucățele de Breakfast in the Country 

măr, flori de mușețel, mentă, muguri de trandafir) 

Peach Tea/ Melon Tea/ Mango Tea
Green Forest Fruit Tea/ Green Lemon Tea
Wildberries Infusion/ Tropical Infusion

25 lei
25 lei
25 lei

Smoothie  420 ml.
Yellow Sunrise (ananas, piersică, mango)
Red Passion (căpşuni, zmeură, mango)
Wild Forest (zmeură, mure, afine, coacăze roşii, 
     coacăze negre, cireşe negre)

(ananas, banane, nucă de cocos)Dream Cream 
(ananas, portocală, spanac, morcov)Green Freak 

24 lei
24 lei

24 lei
24 lei
24 lei

Ice Tea - 450 ml.

* prețurile includ TVA

Ceaiuri din plante

Bubble Tea Green Forest Fruit/ Green Lemon/ Tropical 30 lei



Coca-Cola / Coca-Cola Zero   . 250 ml                                                                                                                                                                                                    
 250 mlFanta Orange / Fanta Lemon / Fanta Madness   .

Sprite   250 ml.
/  250 ml. Schweppes Tonic  Schweppes Zero Tonic 

Schweppes Pink Tonic/ Schweppes Bitter Lemon 250 ml.
Schweppes Mandarin  250 ml.                                                                                                                          

/ 250 ml                                                                                          FuzeTea Lemongrass  FuzeTea Peach  .
Cappy Nectar Orange/ Peach/ Pear/ Red Orange/ 
     Sour Cherry   250 ml                                                                                                                    .  

 330 mlDorna - apă minerală plată  carbogazoasă/   .

Soft Drinks 
12 lei
12 lei
12 lei
12 lei
12 lei
12 lei

12 lei
12 lei
12 lei

Natural Fresh  300 ml.
Fresh de portocale                                                                                 

                                                                                  Fresh de grapefruit
Fresh de grapefruit & portocală
Fresh de portocale & rodie
Fresh de grapefruit & rodie
Fresh de rodie

22 lei
22 lei
22 lei
25 lei
25 lei
26 lei

Cocktail fãrã alcool  400 ml.
Safe Sex (suc de portocale, suc de piersici, grenadine)  

 (suc de mere, lime, zahăr brun) Green Apple
 (suc de cireşe, lime, zahăr brun) Wild Cherry

 (suc de ananas, sirop de cocos, frişcă lichidă)Virgin Colada
 (suc de piersici, piure de piersici, mentă Cold rain

     proaspătă, lime)                                                                                     
 (suc de portocale, suc de piersici, grenadine, Rainbow

     blue curacao)
 (piure de fructul pasiunii, mentă proaspată, Light mojito

     lime, suc de mere, apă minerală)
 (Franklin & Sons Ginger Beer, suc de Sobber Mule

     lămâie, mentă)                                      
                                                

27 lei
27 lei
27 lei
27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei
* prețurile includ TVA

Energizant
Burn Energy Drink 250 ml.                                                                       

   Red Bull/ Red Bull Sugar free 250 ml.
  250 ml. Red Bull Watermellon / Tropical/ Cactus

13 lei
16 lei
16 lei

Lurisia - apă minerală plată  carbogazoasă  /  330 ml.
Lurisia Craft Sodas Aranciata Rossa/ Gazzosa/ 
     Limonata/ Acqua Tonica con Limone  275 ml.
Franklin & Sons Tonic Water Original/ Indian/ 
     Hibiscus/ Ginger Beer  200 ml.
Aloe Vera  500 ml.

 250 ml.FiGa  

16 lei

17 lei

15 lei
16 lei
20 lei



Ganesha Lemonade (lămâie, portocală, fresh ananas,  
   apă plată, gheaţă)  600 ml.    
Limonadă clasică (lămâie, lime, zahăr, apă plată, gheaţă)

 (lămâie, ghimbir, lime, Limonadă clasică cu ghimbir
     zahăr, apă plată, gheaţă)

 (lămâie, portocală, piure de afine, Limonadă cu afine
     apă plată, gheaţă)                                                      

 (lămâie, lime, zahăr brun, mentă, Mojito Lemonade
     apă plată, gheaţă pisată)                             

 (lămâie, portocală, grapefruit, Limonadă cu citrice
     apă plată, zahăr, gheaţă)                                     

 (lămâie, portocală, piure de căpşuni, Limonadă cu căpşuni
     apă plată, gheaţă)

 (lămâie, portocală, piure de Limonadă cu pepene galben
     pepene galben, apă plată, gheaţă)                        

 (lămâie, portocală, ananas, Limonadă cu ananas
     apă plată, gheaţă)                            

 (lămâie, portocală, suc de rodie, Limonadă cu rodie
     sirop de rodie, rodie, apă plată, gheaţă)

 (lămâie, portocală, piure de Limonadă cu fructe de pădure
     fructe de pădure, fructe de pădure, apă plată, gheaţă)

 (lămâie, portocală, piure de zmeură, Limonadă cu zmeură
     zmeură, apă plată, gheaţă) 

 (lămâie, portocală, piure de cireşe, Limonadă cu cireşe
     apă plată, gheaţă) 

 (lămâie, portocală, piure de măr, Limonadă cu măr verde
     măr verde, apă plată, gheaţă) 

 (lămâie, portocală, piure de kiwi, kiwi, Limonadă cu kiwi
     apă plată, gheaţă) 

 (lămâie, portocală, piure de piersică, Limonadă cu piersică
     piersică, apă plată, gheaţă) 

 (lămâie, portocală, piure de mango, Limonadă cu mango
     mango, apă plată, gheaţă) 

 (lămâie, portocală, sirop de soc, Limonadă cu soc
     apă plată, gheaţă)

 (lămâie, portocală, sirop de soc, Limonadă cu mentă şi soc
     mentă proaspătă, apă plată, gheaţă)  

 (lămâie, portocală, piure Limonadă cu fructul pasiunii
     de fructul pasiunii, apă plată, gheaţă)

Limonade  450 ml.

45 lei
25 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

27 lei

* prețurile includ TVA



 (whiskey, amaretto)  200 ml.Godfather
 (vodka, amaretto)  200 ml.Godmother

 (vodka, lime, zahăr brun) / flavour  250 ml.                                                                         Caipiroska
 (vodka, suc de portocale)  250 ml.                                                                         Screwdriver

 (vodka, suc de mere)  250 ml.Vodka Apple
 (vodka, apă tonică)  250 ml.                                                                                       Vodka Tonic

 (gin, apă tonică)  450  ml.Gin Tonic
 (whisky, cola)  250 ml. Whisky Cola

(rom spiced, cola, lime)  250 mlCuba Libre   .
Bumbu & Cola (Bumbu, cola)  250 ml.

 (Campari, suc de portocale) 250 ml  Campari Orange   .
 (Campari, apă tonică) 450 ml.Campari Tonic

 (rom, mentă, lime, zahăr brun, apă minerală) Mojito
      flavour 250 ml.                                                                 

 (tequila, suc de portocale, Tequila Sunrise
     grenadine)  320 ml.                                                              

 (rom, sirop de cocos, frişcă lichidă, Pina Colada
     suc de ananas)  320ml.                                                                                                                                                                                                                          

(vodka, triplu sec, lime, cranberry Cosmopolitan 
     juice)  150 ml.                                                          

 (tequila, triplu sec, lime, sweet & sour)  150 ml.Margarita
 (tequila, triplu sec, lime, Margarita flavoured 

    sweet & sour)  150 ml.                                                                       
 (rom alb, rom negru, suc de ananas, Mai Tai

     suc de portocale, lime) 320 ml.                                           
 (vodka, lichior de piersici, suc de Sex on the Beach

     merişoare, suc de portocale)  320 ml.                                                                                                    
 (Kahlua, Bailey’s, amaretto, frişcăOrgasm

      lichidă)  150 ml. 
 (vodka, blue curacao, Sprite, lime)  320 ml.Blue Lagoon
 (Aperol, prosecco, apă minerală)  420 ml. Aperol Spritz

 (vodka, tequila, rom, triplu sec, Long Island Ice Tea
     gin, cola)  250 ml.

 (proseco, sirop soc, mentă, apă minerală) 420 ml.Hugo
 (Kahlua, vodca) 200 ml.Black Russian
 (Kahlua, vodka, frişcă lichidă) 200 ml.White Russian

 (Ouzo, Baileys, sirop de ciocolată, Chocolate Bullets
     frişcă)  320 ml.

 (vodca, sirop de soc, Peachtree) 320 ml.Matrioska
 (gin, Campari, vermut)  150 ml.Negroni

 (limoncello, prosecco, apă Limoncello Spritz
    minerală)  420 ml.

 (vodka, passoa, piure fructul pasiunii, Porn Star Martini
    sirop vanilie, fresh lime, prosecco)  250 ml.

 (bourbon, angostura, zahăr)  200 ml.Old Fashioned

Classic Cocktail’s and 
Long Drinks

28 lei
28 lei

30/32 lei
30 lei
30 lei
30 lei
30 lei
30 lei
30 lei
34 lei
30 lei
30 lei

30/32 lei

30 lei

30 lei

30 lei
30 lei

32 lei

30 lei

30 lei

30 lei
30 lei
32 lei

32 lei
32 lei
28 lei
28 lei

30 lei
30 lei
30 lei

32 lei

30 lei
30 lei

* prețurile includ TVA



Classic Cocktail’s and 
Long Drinks

 (rom, passoa, suc de mere, Carribean Nights
     grenadine) 320 ml.

 (gin, busuioc, suc de ananas, passoa)  320 ml.Byzantine
 (bourbon, vermoth, bitter)  150 ml.Manhattan

 (rom alb, rom negru, rom spiced, Peachtree, Zombie
     lichior de cireşe, suc de ananas, suc de portocale, 
     grenadine)  320 ml.

 (rom alb, rom spiced, fructul pasiunii, Hurricane
     suc de lămâie, suc de portocale)  320 ml.

 (rom, suc de lime)/   170 ml.Classic Daiquiri flavour
 (amaretto, sweet&sour, portocală/ Amaretto Sour

     maraschino)  200 ml.
 (bourbon, sweet&sour, portocală/ Whisky Sour

     maraschino)  200 ml.
 (vodka, sweet & sour, portocală/ Vodka Sour

     maraschino)  200 ml.
 (Campari, Del Professore, Angostura, Negroni Sbagliato

     prosecco) 200 ml.
 (Whitley Neill ananas, Pineapple French Martini

     Chambord, piure de zmeură, suc ananas)  170 ml.
 (tequila, fresh de gref, suc de lime, apă Paloma

      tonică)  320 ml.
  (Zacapa, Angostura, sirop Zacapa 23 Old Fashioned

      zahăr)  200 ml.
(vodka, suc lime, bere ghimbir, Moskow Mulle 

      mentă) 420 ml.
 (rom, suc lime, sirop zahăr, Golden Ginger Rum

      bere ghimbir)  350 ml.
 (gin, Red Bull tropical, piure Red Bull Tropical Gin

      mango, mentă)  350 ml.
 (gin, Red Bull, lime) 350 ml.Watermelon Gin Bull

 (gin, fresh lime, sirop zahăr, Chambord) 320 ml.Bramble
 (vodka, piure fructul pasiunii, Passion Fruit Martini

     pulpă de fructul pasiunii, lime) 170 ml.

30 lei
30 lei
30 lei

30 lei

30 lei
30/32 lei

30 lei

30 lei

30 lei

30 lei

30 lei

30 lei

42 lei

32 lei

30 lei

30 lei
30 lei
30 lei

30 lei

(4,5% alc.)  500 ml.Old mout Kiwi & Lime 
 (4,5% alc.)  500 ml.Old mout Passion & Apple  
 (4,5% alc.)  500 ml.Old mout Summer Berries st. 

 (4,5% alc.) 330 ml.Strongbow Red Berries st.
 (4,5% alc.) 330 ml.Strongbow Dark Fruit st.

18 lei
18 lei
18 lei
15 lei
15 lei

* prețurile includ TVA

Cidru

Stalinskaya Music Caipivodka (4% alc.)  275 ml.
  (4% alc.)  275 ml.Stalinskaya Music Cranberry

14 lei
14 lei



Shots  40 ml.
Grandpa is Alive (Kahlua, amaretto, vodka)

 (lichior cafea, lichior pepene, Bailey’s)Assassin
 (lichior pepene, Bailey’s, vodka)E.T.

 (Jaggermeister, Bailey’s, caramel, Oatmeal Cookie
scorţişoară)

 (Jaggermeister, Peachtree, suc merişoare)Red Headed
 (vodka, piure fructul pasiunii, suc de lămâie)Passion Shot

 (Kahlua, Bailey's, triplu sec)                                                                                                B52
 (vodka, triplu sec, suc de lime)                                                                                   Kamikaze

 (vodka, Bailey's, lichior de banane, Bubble Gumm
     blue curacao)                                                 

 (Kahlua, Bailey’s, frişcă)Blow Job
 (Stroh 80, suc ananas, piure de căpșuni, lime)Taj Mahal

 Absinthe
 (Bailey’s, Peachtree, grenadine)Brain Damage

 (ingrediente la alegere)Client idea
Stroh  80% alc.

 (un singur sortiment la alegere)                                                                              6 Shots Round

19 lei
19 lei
19 lei

19 lei
19 lei
19 lei
19 lei
19 lei

19 lei
19 lei
19 lei
19 lei
19 lei
19 lei
19 lei

100 lei

Beers
13 lei
13 lei
13 lei
12 lei
13 lei
12 lei
12 lei
12 lei

 (4% alc.)  330 ml             .Heineken Silver st.
 (5% alc.)  330 ml             .Heineken st.

 (0,0% alc.) 330 ml            Heineken Zero st.   .
Birra Moretti st.   (4,6% alc.) 330 ml.

 (5,2% alc.) 500 ml.Silva Blonde Lager st.   
 (5% alc.)  330 ml           .Ciuc Premium Lager st.

 (0,0% alc.)  330 ml.Ciuc Radler st. zmeură
 (0,0% alc.)  330 ml.Ciuc Radler st. lămâie & lime

12 lei
12 lei
15 lei
22 lei

Beers Craft
Silva Strong Dark Lager st. (7% alc.)  330 ml          .

 (1,9% alc.)  500 ml.Ciuc Radler st. lămâie & lime
 (bere cu gust de Tequila) st. (5,9% alc.) 400 ml.       Desperados

(5,3% alc.)  500 ml.         Edelweiss Hefe Weissbier st. 

Heineken Draught (5% alc.) 250 ml. / 400 ml.
   (4,6% alc.)  400 ml.Birra Moretti Draught

11/13 lei
11 lei

Beers Draught

* prețurile includ TVA

Mix Alune  180 gr.
  180 gr.Fistic Prăjit/ Caju/ Migdale

Porumb condimentat/ Arahide/ Arahide glazurate  180 gr.
Nachos salsa/brânză (include ambele sosuri)  330 gr.
    + Sos extra  60 gr.

Crunchy’s and Nuts
20 lei
25 lei
20 lei
25 lei
5 lei



Gin Selections  
 Whitley Neill Handcrafted Original & *

Whitley Neill Handcrafted Blackberry & *
Whitley Neill Handcrafted Rhubarb & Ginger & * 

 Whitley Neill Handcrafted Raspberry & *
  *Whitley Neill Handcrafted Parma Violet &

 Whitley Neill Handcrafted Pink Grapefruit &*
  *Whitley Neill Handcrafted Quince &

  *Whitley Neill Handcrafted Pineapple &
      * tonic Franklin & Sons (43% alc.)  450 ml.

38 lei
38 lei
38 lei
38 lei
38 lei
38 lei
38 lei
38 lei
38 lei

* prețurile includ TVA

Ganesha Gin  & tonic 
    (Ophir, tonic Franklin & Sons)  450 ml. 

   Wembley Strawberry  & tonic
   Wembley Crown & tonic

Bombay Sapphire & tonic   
    (Bombay Sapphire, tonic Franklin & Sons)  450 ml.
Star of Bombay  & tonic
    (Bombay, tonic Franklin & Sons)  450 ml.

 Hendrick’s Special  & tonic
    (Hendrick’s, tonic Franklin & Sons, castravete)  450 ml.
 
Malfi Original  & tonic 
    (Malfi, tonic Franklin & Sons)  (41% alc.) 450 ml. 
Malfi Arrancia  & tonic  
    (Malfi, tonic Franklin & Sons)  (41% alc.) 450 ml. 

 Malfi Con Limone  & tonic 
     (Malfi, tonic Franklin & Sons)  (41% alc.) 450 ml.

 Tanqueray no. 10  & tonic 
     (Tanqueray, tonic Franklin & Sons) (47.3% alc.) 450 ml. 

  Monkey 47  & tonic  
     (Monkey, tonic Franklin & Sons) (47% alc.)  450 ml. 

38 lei

33 lei
33 lei
33 lei

38 lei

38 lei

40 lei

40 lei

40 lei

40 lei

40 lei



Spirits  50 ml.

27 lei
62 lei
29 lei
45 lei
24 lei

Vodka
40% alc.Beluga Celebration  

  40% alc.Beluga Gold Line
  40% alc.Grey Goose

Grey Goose VX   40% alc.
Stalinskaya Gold Premium  40% alc.

Tequila
38% alc.                                                                                                               Olmeca Silver  

38% alc.Olmeca Gold  
  20% alc.Olmeca Dark Chocolate

  40% alc.Patron Silver
 40% alc.Lunazul Blanco 100% Agave 

 38% alc.    Cazcabel Reposado

Bran Pălincă (50% alc.) 50 ml.
Bran Vişinată (30% alc.) 50ml.
Bran Afinată (30% alc.) 50ml.
Bran Caisată (30% alc.) 50ml.
Bran Căpşunată (30% alc.) 50ml.

 (vişinată, lămâie, piure fructe de pădure, Dansul Miresei
     suc de merişor) 320 ml.

 (afinată, fresh de lămâie, piure de Manifestul aromelor
     cireşe, vin spumant)  320 ml.

 (caisată, fresh de lămâie, sirop de soc, Nectarul zeilor
     apă tonică) 320 ml.

 (căpşunată, fresh de lămâie, piure Floare de nu mă uita
     de mango, suc de merişor) 320 ml.

 (lichior ienupăr, fresh de lămâie, siropMerişor plin de dor
     măr verde, sirop de castravete, aloe vera, mentă) 320 ml.

       

Traditional Drinks  
18 lei
20 lei
20 lei
20 lei
20 lei

28 lei

28 lei

28 lei

28 lei

31 lei

  17% alc.Bailey's
20% alc.Kahlua  

  40% alc.Cointreau
  17% alc.Passoa

  15% alc.Bumbu Cream
 34% alc.Cazcabell Coffee 
 34% alc.Cazcabell Honey 

   

Lichior Selections  50 ml.  
19 lei
19 lei
19 lei
19 lei
23 lei
21 lei
21 lei

18 lei
20 lei
20 lei
34 lei
22 lei
21 lei

* prețurile includ TVA



Spirits  50 ml.
Whisky                                                                                                                       

40% alc.Johnnie Walker black label  12 y.o.   
  Johnnie Walker green label  15 y.o. 43% alc.

Glenfiddich 18 y.o. 40% alc.
Glenfiddich 21 y.o. 40% alc.  
Tamdhu 12 y.o. 43% alc.                                                                             

 40% alc.Chivas Regal 18 y.o.  
 Chivas Royal 21 y.o. 40% alc.                                                                                                          

  40% alc.                                                                                                                                                                                                     Jack Daniel's
 40% alcJameson  .

 Gentelman Jack 40% alc.
’  45% alc.Maker s Mark Red  

Elijah Craig Bourbon   47% alc.                                                                       
                                                                                                                                    

27 lei
32 lei
42 lei
72 lei
27 lei
42 lei
72 lei
24 lei
22 lei
29 lei
32 lei
27 lei                                                                                                                     

Aperitive
Del Professore Classico  18% alc.  

  18% alc.                                                                                                                                                                                                                 Del Professore Rosso
  11% alc. Aperol

  25% alc.                                                                                                                  Campari
                                                                                                                                    
Digestiv
Jagermeister  35% alc.     

30% alc.Ramazzotti  
  Disaronno 28% alc.

 28% alc.Branca Menta
  32% alc.Limoncello

 40% alc                                                                                                                                                                                                                                Stroh Jagger Tee 

Rum 
   40% alc.Peaky Blinder Black

  38% alc.Captain Morgan Spice Gold
40% alc. Havana 7 y.o. 

  40% alc.Diplomatico Reserva Exclusiva
  40% alc.Zacapa 23
  40% alc.Zacapa XO

Bumbu Original  35% alc.
Bumbu XO  40% alc.                                                                                                 

Cognac
B âncoveanu X.O. r 40% alc.
Martell V.S. 40% alc                                                                                                       .

 40% alcMartell V.S.O.P.  .
Martell X.O.  40% alc.                                                                                                                 
 

22 lei
22 lei
18 lei
18 lei

18 lei
19 lei
20 lei
20 lei
20 lei
19 lei

22 lei
22 lei
24 lei
29 lei
40 lei
72 lei
23 lei
23 lei

24 lei
35 lei
45 lei
73 lei

* prețurile includ TVA



Wines by bottle 750 ml.

Ganesha House Wine - Domeniile Urlaţi - 
     Sauvignon Blanc - demisec 13% alc.
S.E.R.V.E. - Terra Romana - Sauvignon Blanc şi 
      Fetească Albă - sec 12,5% alc.  

 - Purcari - Nocturne - Sauvignon Blanc
     sec  13,5 % alc.
Recaş - Sole Chardonnay  - 

sec  12% alc.     
 - Recaş - Solo Quinta 

sec  13 % alc.     
 - demisec  12,5% alc. Recaș - Muse White

Domeniile Urlaţi - SAAC Cuvee - Fetească Alba şi 
    Sauvignon Blanc - sec  13,5 % alc.
Domeniile Avereşti - Diamond Zghihara - 
     sec  12,5% alc.

 -   Caii de la Letea - Volumul 2 - Aligote
     sec  12,5% alc. 

 - sec 13,5% alc.Rasova - Nud
 - sec 13,3% alc.Rasova - Sur Mer White

  - Bravoure by Chateau Cristi - Fume White Blend
     sec 13% alc.
Mennini - Sauvignon Blanc - sec 13% alc.

 - sec 12,5% alc.Hiperion - Tămâioasă Românească

 

 

22/70 lei

130 lei

25/120 lei

27/150 lei

190 lei
150 lei

120 lei

120 lei

25/120 lei
160 lei
120 lei

100 lei
100 lei
150 lei

22/70 lei

130 lei

25/120 lei
25/120 lei

230 lei

110 lei
100 lei

Ganesha House Wine - Domeniile Urlaţi - Fetească Neagră - 
demisec 13% alc.      

- S.E.R.V.E. - Terra Romana - Fetească Neagră 
sec  14,8% alc       .

Caii de la Letea - Volumul 2 - Fetească Neagră - 
     sec  13,5% alc. 

 - sec  13,5% alc.Purcari - Nocturne - Rară Neagră
 - sec  13,5% alc.Purcari - Negru de Purcari

Domeniile Urlaţi - SAAC - Fetească Neagră -
sec  14% alc.     

 - sec 13,5% alc.Bravoure by Chateau Cristi

Vinuri albe

Vinuri rosii 

/ 
175 / 750 

ml.

,

* prețurile includ TVA



Vin spumant
Mennini - Irrumo -  10% alc. 0,75 l.

(fără alcool) 0% alc.  0,75 l.Chocolate in a Bottle 
 6,5% alc.  0,75 l.Chocolate in a Bottle -

Prosecco Bottega Gold Doc . -  11% alc.  0,75 l
11,5% alc.  0,75 l.Prosecco Bottega Rose Gold  - 

  .  Asti Martini -  7,5% alc
 -  10,5% alc.Franciacorta Milledi Chardonnay                                                                                                                       

 Champagne Moet & Chandon Brut  -  12% alc.
 -  12% alc.Champagne Moet & Chandon Rose

 -  12,5% alc.Dom Perignon Brut

100 lei
180 lei
200 lei
220 lei
220 lei
120 lei
300 lei
500 lei
550 lei

1500 lei

Vinuri roze
Ganesha House Wine - Domeniile Urlaţi - 
     Cabernet Sauvignon - demisec 13% alc. 

 - Domenile Urlaţi - SAAC Cuvee Limited Edition
     sec 13,5% alc.

 - S.E.R.V.E. - Sissi
sec 12,5% alc.     

- Recaş - Sole Rose 
sec  12,5% alc.     

 - Recaş - Solo Quinta Rose
sec  13% alc.     

 - demisec 12,5% alc.Recaș - Muse Night
Purcari - Nocturne Rose -  

sec  13,5% alc.     
Caii de la Letea - Volumul 2 - Rose - 
     sec 12,5% alc. 
Domeniile Avere ti - D amondş i  - Busuioacă Rose 
     demidulce  12% alc.

 - sec 13,5% alc.S.E.R.V.E. - Terra Romana Rose
 - sec 13,3% alc.Rasova - Sur Mer

 - sec 13% alc. Rasova - Nud
Bravoure by Chateau Cristi - Malbec  - 
     sec 14% alc. 

 - sec 13% alc.Mennini - Rose

22/70 lei

120 lei

130 lei

27/150 lei

180 lei
150 lei

25/120 lei

25/120 lei

120 lei
130 lei
120 lei
160 lei

100 lei
100 lei

/ 
175 / 750 

ml.

* prețurile includ TVA



Pachete bãuturi 

Celebration 0,7L  +   1LVodka Beluga Santal
 0,7L +  1LVodka Grey Goose Santal

1
 0,7L + 4 răcoritoareRom Diplomatico

1
  12 y.o.  0,7L + Whisky Johnnie Walker Black Label

     4 răcoritoare   /  4 Red Bull
8   0,7L  +  4 răcoritoare / Whisky Glenfiddich 1  y.o.

     4 Red Bull
  0,7L  +  4 răcoritoare / Whisky Chivas Regal 18 y.o.

     4 Red Bull
 0,7L  +  4 răcoritoare / 4 Red Bull  Gentleman Jack 

1
  0,7L + 4 apă tonicăStar of Bombay

 0,7L + 4 apă tonicăHendrick’s 
Jaggermeister  0,7L  +  4 răcoritoare

 1 LSantal 

380 lei
400 lei

1
350 lei

1

240 lei/ 280 lei

470 lei/ 510 lei

470 lei/ 510 lei
300 lei/ 340 lei

1
400 lei
350 lei
220 lei

30 lei

* prețurile includ TVA



                                
Conform Directivei 2000/ 13/ CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  
din 20 martie 2000 alergenii din alimente se pot încadra în 
urmatoarele grupe: 

·   Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu 
mare sau hibrizi ai acestora) şi produse derivate.
·   Crustacee şi produse derivate.
·   Ouă şi produse derivate.
·   Peşte şi produse derivate
·   Arahide şi produse derivate.
·   Soia şi produse derivate
·   Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
·   Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus communis L.), alune de 
      pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), anacarde (Anacardium 
      occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de 
      Brazilia (Bertholletia excelsa),  fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia 
      şi nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) şi produse derivate.
·   Ţelină şi produse derivate.
·   Muştar şi produse derivate.
·   Seminţe de susan şi produse derivate.
·   Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru
·   Lupin şi produse derivate.
·   Moluşte şi produse derivate.


