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Cocktails/Cocktailuri

Long Island Ice Tea 45 200 ml
vodka, gin, triple sec, tequila, rum, topped 
with Coca-Cola
votcă, gin, triplu sec, tequila, rom, Coca-Cola

Blu Thai Mojito 38 250 ml
rum, blue curaçao, coconut syrup, lime, soda                                                         
rom alb, blue curaçao, sirop de nucă de 
cocos, lămâie verde, apă minerală 

Mai Tai 38 200 ml
black and white rum, orange and pineapple 
juice, amaretto, lime
rom alb și rom negru, suc de portocale și de 
ananas, amaretto, lămâie verde

Batida Maracuja 38 250 ml

cachaça, brown sugar, lime,  
passion fruit purée
rachiu cachaça, zahăr brun, lămâie verde, 
piure de fructul pasiunii

Mango sling 38 250 ml
vodka, apricot liqueur, mango purée,  
lemon, soda 
votcă, lichior de caise, piure de mango, 
lămâie, apă minerală

Tito's vodka mule 38 200 ml
Tito's vodka, lime, ginger beer, cucumber
votcă Tito's, lămâie verde, bere de ghimbir,  
castravete
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Electric lemonade 37 200ml
gin, melon liquer, Sprite
gin, lichior de pepene, Sprite

Strawberry or banana daiquiri 38 200 ml
white rum, lime, brown sugar, strawberry or 
banana
rom alb, lămâie verde, zahăr brun, căpșune 
sau banană

Mojito 38 200 ml
rum, lime, brown sugar, mint, sparkling water
rom, lămâie verde, zahăr brun, mentă, apă 
minerală

Piña Colada 38 200 ml
rum, pineapple juice, coconut syrup 
rom, suc de ananas, sirop de nucă de cocos

Aperol spritzer 40 200 ml
prosecco, aperol, orange, sparkling water
prosecco, aperol, portocală, apă minerală

Hugo 40 200 ml
prosecco, elderflower syrup, mint, lime
prosecco, sirop de soc, mentă, lămâie verde

Caipirinha 38 150 ml
cachaça, brown sugar, lime
rachiu cachaça, zahăr brun, lămâie verde

Sex on the beach 38 200 ml
vodka, peach liqueur, orange and
cranberry juice
votcă, lichior de piersici, suc de portocale și 
de merișoare
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Vodka martini 39 140 ml
two shots of vodka, dry martini
măsură dublă de votcă, martini sec

Frozen Margarita 39 140 ml
tequila, triple sec, lime
tequila, triplu sec, lămâie verde

Summer Negroni 38 140 ml
campari, gin, prosecco

Cosmopolitan 38 140 ml
citron vodka, triple sec, lime, cranberry juice
votcă cu aromă de lămâie, triplu sec, lămâie 
verde, suc de merișoare

Fragrance 36 250 ml

vodka, midori melon, lemon juice, pineapple juice
votcă, lichior de pepene, suc de lămâie, 
suc de ananas

White Russian 35 150 ml
vodka, coffee liqueur, cream
votcă, lichior de cafea, cremă de lapte
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Aperitifs & Liqueurs

Grappa, Nonino Vuisinar 30  40 ml

Amaro di  Angostura 26 40 ml

Bailey’s Irish cream 25  40 ml

Cointreau 25  40 ml

Jägermeister 25  40 ml

Roner Limoncello 25  40 ml

Ramazzotti 25  40 ml

Sambuca Molinari 25  40 ml

Amaretto Disaronno 25  40 ml

Campari 22  40 ml

Aperol 20 40 ml 

Martini Bianco, Rosso, Extra dry 20 40 ml
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Gin & Tonic experience
Choose your favourite gin from our finest selection and enjoy it mixed 
with San Pellegrino and garnished with: lime, lemon, grapefruit, 
rosemary, basil, green olives, cucumber, ginger, clove, fresh chili, 
blueberry, rose buds, fresh mint, red pepper.

Monkey 47, Germany 60  370 ml

Botanist, Scotland 58  370 ml

Half Hitch, UK 55 370 ml

Gin Mare, Spain 55  370 ml

Hendrick’s, Scotland 50  370 ml

Star of Bombay, UK 50 370 ml

Tanqueray No. TEN, UK 46  370 ml

Bloom, UK 46 370 ml

Gunpowder, Ireland 45 370 ml

Brockmans Premium Gin, UK 45 370ml

Whitley Neill quince gin, UK 45 370 ml

Bulldog, UK 40  370 ml

Opihr, UK 40 370 ml

Bombay Sapphire, UK  38  370 ml

Tanqueray, UK  36  370 ml

Gordon’s, UK  32  370 ml
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Rum revolution
You can enjoy one of our exquisite rums neat, on the rocks or in one of the 
perfect made Old Fashioned (all you have to do is choose the rum)!

Zacapa XO, Guatemala 125 40 ml

Zacapa 23 years old, Guatemala 65 40 ml

Angostura 1824, Trinidad Tobago 60 40 ml

Brugal, Dominican Republic 50 40 ml

Diplomatico Reserva Exclusiva, 
     Venezuela 38 40 ml

Havana 7 years old, Cuba 37 40 ml

Matusalem, Dominican Republic 36 40 ml

Bacardi 8 years old, Puerto Rico 35 40 ml

Captain Morgan spiced or black,
     Jamaica 23 40 ml
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Vodka
Perfect on the rocks, in a martini or instilling character  
to any cocktail.

Cîroc, France 55  40 ml

Beluga, Russia 55  40 ml

Grey Goose, France 55  40 ml

Belvedere, Poland 55  40 ml

Taiga Shtof, Russia 55 40 ml

Ketel One, Netherdelands 45  40 ml

Smirnoff Black, UK 34  40 ml

Tito's Handmade Vodka, USA 23 40 ml

Absolut Blue, Sweden 21  40 ml

Smirnoff Red, UK 20  40 ml

Tequila

Don Julio Reposado  45  40 ml

Don Julio Blanco 35  40 ml

Jose Cuervo Silver or Gold 25 40 ml

Mezcal
Ilegal Reposado 55 40ml
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Whiskies

Johnnie Walker Blue Label 130  40 ml

Johnnie Walker 18 years old 90  40 ml

Johnnie Walker Gold Label Reserve 60  40 ml

Johnnie Walker Double Black 50  40 ml

Johnnie Walker Black Label 45  40 ml

Nikka Black 60 40 ml

Nikka White 60 40 ml

Chivas Regal 12 years old 45  40 ml

Monkey Shoulder 40 40 ml

Jack Daniel’s 35  40 ml

Maker’s Mark 35  40 ml

Bulleit / Bulleit Rye 35  40 ml

Crown Royal 33  40 ml

Jameson 32 40 ml

Johnnie Walker Red Label 25 40 ml
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Single Malt Scotch Whiskies 

Macallan Sienna 100  40 ml

Macallan Amber 70  40 ml

Lagavuline 16 years old 95  40 ml

Oban 14 years 70 40 ml

Dalwhinnie 15 years old 70  40 ml

Glenmorangie 10 years old 65  40 ml

Talisker 10 years old 60  40 ml

Caol Ila 12 years old 60  40 ml

Glen Scotia Double Cask 60 40 ml

Glenfiddich 15 years old 55  40 ml

Singleton of Dufftown
     12 years old 55  40 ml

Jura Superstition 13 years 50 40 ml

Glenfiddich 12 years old 40  40 ml

Cognac

Hennessy XO 170  40 ml

Rémy Martin XO 170  40 ml

Rémy Martin VSOP 65  40 ml

Hennessy Fine de Cognac 55  40 ml
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Champagne & Prosecco

Möet & Chandon Brut Imperial 98/580  125/750 ml

Lanson Rosé Label 570  750 ml

Veuve du Vernay ice                                                                                                        160 750 ml

Veuve du Vernay ice rosé 160 750 ml

Prosecco Valdo Extra Dry 32/186 125/750 ml

Valdo Floral Edition Rosé Brut 32/186 125/750 ml

Rosé wines

Ratesti Rose, Romania 30/150 150/750 ml

Cameleon Pink, Romania 32/160  150/750 ml

Cote des Roses Rose, France 36/180  150/750 ml 
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White wines

Alb de Petro Vaselo, Chardonay, 
Romania 32/160 150/750 ml

Cameleon Green, Romania 30/150 150/750 ml

Domeniile Panciu, Sauvignon 
Blanc, Romania 34/170 150/750 ml

Regno Recas, Pinot Grigio, 
Romania 35/175 150/750 ml

Château la Verrière, Sauvignon 
Blanc, France 36/180 150/750 ml

Red wines

Rosu de Petro Vaselo, Cabernet 
Sauvignon, Romania 36/180 150/750 ml

Cameleon Red, Romania 33/165 150/750 ml

Ratesti, Pinot Noir, Romania 30/150 150/750 ml

Domeniile Panciu,
Feteasca Neagra, Romania 34/170 150/750 ml
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Draught beer

Peroni 27 500 ml

Carlsberg 27  500 ml

Tuborg 23  500 ml

Ursus Premium 22  500 ml

Bottle beer

Peroni 21  330 ml

Heineken 21 330 ml

Carlsberg 20 330 ml

Grolsch 28  450 ml

Kronenbourg 1664 blanc 23  330 ml

Corona 31 355 ml

Tuborg 18 330 ml

Ursus 18  330 ml

Ursus non alcoholic 18  330 ml

Warsteiner Fresh non alcoholic 22 330 ml

Redd's flavoured beer 20 400 ml

Cider

Kingswood apple cider 21 400 ml

Somersby cider 24 330 ml
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Non-alcoholic cocktails

Coppa Verde 35 250 ml
avocado, lime juice, agave syrup
avocado, suc de lămâie verde, sirop de agave

Grapefruit-Basil Fizz 35 250 ml
grapefruit juice, basil, ginger beer
suc de grapefruit, busuioc, bere de ghimbir

Beauty Cooler 35 250 ml
cucumber, mint, ginger, lime juice
castravete, mentă, ghimbir, suc de lămâie verde

Virgin mojito 25  300 ml
lime, brown sugar, fresh mint, Sprite
lămâie verde, zahăr brun, mentă proaspătă,
Sprite

Virgin piña colada 25  300 ml
pineapple juice, coconut purée, milk, lime
suc de ananas, piure de cocos, lapte, lămâie 
verde

Special lemonades

Strawberry lemonade 25 300 ml

Raspberry lemonade 25 300 ml

Ginger lemonade 25 300 ml

Passion fruit lemonade 25 300 ml

Mint & cucumber refresher 25 300 ml

Classic or mint lemonade 25 300 ml



price size
preț cantitate

*Prețurile sunt în lei și includ TVA. Bacsisul nu este inclus.
Vă rugăm să contactați barmanul nostru dacă aveți o dietă specială sau o alergie.

Smoothies

Strawberry and  
pineapple refresher 25  300 ml

strawberries, pineapple, pineapple juice
căpșune, ananas, suc de ananas

Passion fruit & banana crush 25 300 ml

banana, fresh orange juice, passion fruit syrup
banană, suc proaspăt de portocale, sirop de 
fructul pasiunii

Mango & orange smoothie 25 300 ml

mango purée, banana, orange juice
piure de mango, banană, suc de portocale

Forest fruits smoothie 25 300 ml

forest fruits, banana, fresh orange juice
fructe de pădure, banană, suc proaspăt de 
portocale

Shakes

Vanilla shake  25 300 ml

Choco shake   25 300 ml

Strawberry shake  25 300 ml
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Fruit juices
Fresh orange juice 22 250 ml

Fresh grapefruit juice 22 250 ml

Granini fruit juices 15 250 ml

apple, orange, grapefruit, peach, 
tomato, pineapple, cranberry

Water

Acqua Panna still water 25 500 ml

San Pellegrino sparkling water 25 500 ml

Izvorul Alb, still water 14 500 ml

Dorna, sparkling water 14 500 ml

Soft drinks
Coca-Cola/Coca-Cola Zero 14 330 ml

Fanta 14 330 ml

Sprite 14 330 ml

Schweppes Tonic Water 14 330 ml

Schweppes Bitter lemon 14 330 ml

Fuzetea Ice 15 500 ml

San Pelegrino tonic 21 330 ml

San Pellegrino
limonata/aranciata

21 330 ml

Red Bull/ Red Bull sugar free 26 250 ml

Bundaberg ginger beer 0% alc. 26 375 ml
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Coffee & Tea

vanilla frappe 
ness café, vanilla ice cream, milk and cream 23 250 ml

caramel latte 20 250 ml

caffé latte 19 250 ml

double espresso 19 100 ml

cappuccino 19 200 ml

iced caffé latte 19 250 ml

espresso 15 40 ml

tea selection 18 400 ml

hot chocolate 18 250 ml

Fruits & Ice cream

fresh fruit cup/  
pahar cu fructe proaspete
watermelon/ melon/ pineapple/  
strawberry/ mixed fruits/ grapes
pepene rosu/pepene galben/ananas/ 
capsune/mix de fructe/struguri

28 300 g

ice cream/ înghețată
Please ask your waiter about our ice cream 
selection
vă rugăm să întrebați barmanul despre 
sortimentele de înghețată

17 150 ml
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FREE OF CHARGE PROGRAMME ENROLMENT
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