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- breakfast all day - last order, 5 PM/ mic dejun - ultima comandă, 5 PM

Avo Toast (plant based/ vegetarian)    200g 38
toasted sourdough, crushed avocado, chilli, roasted seeds,
preserved tomatoes, cilantro, fried egg
pâine cu maia, pastă de avocado, chilli,
semințe coapte, roșii, coriandru, ou prăjit

Breakfast Bowl       250g 46
(plant based, may be gluten free/
vegetarian, poate fi fără gluten) 
organic wholemeal oats and rye, sweet potato, avocado, radish,
spinach, curry chickpea dressing, vegan parmesan pico di gallo, poached egg
cereale integrale: ovăz și secară, cartof dulce, avocado, ridiche,
spanac, dressing de năut cu curry, parmezan vegan, pico di gallo, ou poșat

Waffle Shuffle*      180g 32
peach whipped cream, mango, mixed berries,
white chocolate, cookie crumble
frișcă cu piersică, mango, fructe de pădure,
ciocolată albă, fursec fărâmiţat

Super Seed Granola      180g 36
tahini greek yoghurt, strawberries,
toasted coconut, maple syrup, mint 
iaurt grecesc cu tahini, căpșuni,
fulgi de cocos, sirop de arțar, mentă

- fresh smoothies

Bye Bye Doc*      300ml 28
pineapple, mango, papaya, ginger, pineapple juice
ananas, mango, papaya, ghimbir, suc de ananas

Purple Sundown*      300ml 28
blueberry, blackberry, banana, coconut, soy milk    
afine, mure, banană, cocos, lapte de soia

Pick Me Up*       300ml 28
strawberry, banana, blackberry, chia, apple juice    
căpșuni, banană, mure, chia, suc de mere

- to start with/ starter

Padron Peppers (gluten free/ fără gluten)   200g 33
tomato-chilli aioli, toasted almonds, chilli flakes
aioli de roșii și chilli, fulgi de migdale coapte, fulgi de chilli, tortilla chips

Avo Hummus (plant based/ vegetarian)   250g 38
farm veggies, grilled lemon, crispy chickpeas, pomegranate, pita 
legume proaspete, lămâie, boabe de năut negru crocant, rodie, lipie

Teriyaki Glazed Pork Ribs     350g 50
sesame, maple syrup, chives, chilli, red onion, spring onion, coriander  
susan, sirop de arțar, chilli, ceapă roșie, ceapă verde, coriandru

Skin on Wedges (gluten free/ fără gluten)   270g 30
tzatziki, peppernaise, parsley, parmesan 
tzatziki, maioneză cu ardei, pătrunjel, parmezan

- salads, soup and cured/ salate, supe

Burrata Salad       250g  75
(lacto-veggie, may be gluten free/
lacto-vegetarian, poate fi fără gluten)    
pumpkin, figs, rocket, sundried tomatoes, focaccia chips,
orange flavoured aceto balsamic pearls
dovleac, smochine, rucolla, roșii uscate, chips de focaccia,
aceto cu aromă de portocală, perle de balsamic

Caesar Salad (veggie/ vegetarian)    270g 52
romaine, sourdough crumbs, super seeds, chickpea dressing,
cashew parmesan - ADD crispy chicken* for 10 Lei 
salată baby romaine, crutoane de pâine cu maia, semințe, dressing de năut,
parmezan din caju - Adăugați pui crocant* pentru 10 Lei

Cauliflower Bowl (veggie/ vegetarian)      300g 55
bulgur mix, mint-yoghurt dressing, roasted cauliflower, curry, pomegranate, figs,
young spinach, hummus, falafel, pita, seeds
mix de bulgur, dressing de iaurt cu mentă, conopidă coaptă, curry, rodie,
smochine, spanac, humus, falafel, semințe, lipie

Tuna Carpaccio* (gluten free/ fără gluten)   220g 66
aceto-soy glaze, radish, fresh cucumber, chilli,
nori chips, mayonnaise, Wakame
reducție de aceto cu soia, ridiche, castravete proaspăt, chilli,
chipsuri nori, maioneză cu miso, alge Wakame
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Salmon Ceviche*  (gluten free/ fără gluten)   220g 74
maple leche de tigre, avocado, mango, red onion, cilantro, spring onion
leche de tigre cu sirop de arțar, avocado, mango, ceapă roșie, coriandru, ceapă verde

- fish & meat/ pește și carne

Rib Eye steak (Uruguay)      400g 195
(contains gluten/ conține gluten)

Beef tenderloin (Uruguay)      300g 195
(contains gluten/ conține gluten)  
 
Sous-vide Duck Breast      180g 95
(contains gluten/ conține gluten) 

All meat dishes are served with: truffled demi-glace, green asparagus,
oven-roasted sweet potato, goji tomato pesto, feta cheese
Toate preparatele din carne sunt servite cu: demi-glace cu trufe, sparanghel verde,
cartof dulce la cuptor, pesto de roșii și goji, brânză feta

Black Tiger Shrimps
(may be gluten free/ poate fi fără gluten)    300g 130
pico di gallo, guacamole, lime, chilli, focaccia chips 
pico di gallo, guacamole, lime, chilli, chipsuri de focaccia

Seared Sea Bream      310g 90
(gluten free/ fără gluten)
lemon-garllic greek yoghurt, pepper confit, bulgur, 
pomegranate, herb oil, seeds 
iaurt grecesc cu lămâie și usturoi, dulceață de ardei, bulgur,
rodie, ulei cu arome de ierburi, semințe

Creamy Salmon Ravioli     250g 56
tomato sauce, cream, dried cherry tomato, rucolla, parmesan 
sos de roșii, smântână, roșii cherry uscate, rucolla, parmezan

Anchovy Tempura*      260g 45
taco, guacamole, tomato-chilli aioli, red cabbage,
pico di gallo, lime, coriander 
taco, guacamole, aioli cu roșii și chilli, varză roșie,
pico de gallo, lime, coriandru

- burgers

Cali Burger*       350g 65
black bun, Beyond Meat patty, srirachannaise, avocado, spinach, tomato, radish,
red onion, sweet potato fries, chickpea dip - ADD fried egg for 5 Lei
chiflă cu cărbune activ, Beyond Meat patty, maioneză cu sriracha, avocado, spanac,
roșie, ridiche, ceapă roșie, cartofi dulci prăjiti, sos de năut - Adaugă un ou prăjit pentru 5 Lei

Cheeseburger*      370g 65
beef patty, brioche bun, peppernaise, cheddar, tomato, fried & crispy onions
carne de vită, chiflă tip brioche, maioneză cu ardei, cheddar, roșii, ceapă crocantă și sotată

Please choose an included side dish from the below:
Skin-on fries & trufflenaise - Small Salad with mint-yoghurt dressing
Vă rugăm să alegeți o garnitură inclusă din cele de mai jos:
Cartofi prăjiți și maioneză cu trufe - Salată cu sos de iaurt și mentă

- desserts/ desert

Malibu Cheesecake*      250g 36
roasted peach, mango coulis, white choc, coconut, fior di latte ice cream 
piersică friptă, coulis de mango, ciocolată albă, nucă de cocos, înghețată fior di latte

Loaded Banana Bread     220g 34
banana brûlée, caramel sauce, whipped cream, almonds, chocolate ice cream 
banana grill, sos de caramel, frișcă, migdale, înghețată de ciocolată

Fudge Sundae Cream*     200g 45
rich choc sauce, raspberry, whipped cream, cookie crumble, vanilla ice cream 
sos bogat de ciocolată, zmeură, frișcă, cookie fărâmițat, înghețată de vanilie

- ice creams & sorbet/ înghețată și sorbet

Chocolate Majari/ Ciocolată Majari  50g
Fior di Latte/ Fior di Latte  50g
Pistachio/ Fistic  50g
Vanilla Bio Organic/ Vanilie Bio Organic  50g
Strawberry Bio Organic/ Căpșuni Bio Organic  50g
Sorbetto lemon & ginger/ Sorbet de lămâie și ghimbir  50g
Sorbetto black chocolate/ Sorbet de ciocolată neagră  50g

If you suffer from an allergy, please request additional information before placing your order. Please see the 
list of the main food allergens or derrived products that can be found in the dishes on the menu.
Thank you.

În cazul în care suferiți de o alergie, vă rugăm să solicitați informații suplimentare înainte de efectuarea comenzii. 
Alături găsiți lista principalilor alergeni alimentari sau produse derivate ce se pot regăsi în preparatele din meniu. 
Vă mulțumim.

*produced/made of frozen products.
Prices are in RON and include VAT as per local legislation.

*produs din ingrediente congelate.
Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA conform legislației locale.
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soy/ soia

milk/ lapte

nuts/ fructe cu coajă

celery/ țelină

mustard/ muștar

sesame/ susan

sulfur dioxide, sulfites/ dioxid de sulf, sulfiți

lupine/ lupin

molluscs/ moluște


