
BRGRS
2x carne de vită black angus, 2x branză cheddar, salată iceberg crocantă, 
ceapă, castravete murat, roșie proaspătă, sos

crocante cu sos calypso și
cartofi proaspăt tăiați cu usturoi și parmesan 

cu brânză feta, legume proaspete,
ulei de măsline, oregano și lipie la grătar 

 LEI49

 LEI42

Double Bye-Bye silhouette beef burger

Inele de calamar 

Salată greceacă 

 LEI35

 LEI32

Fâșii de ceafă de porc marinată la grătar 

Nuggets din piept de pui în crustă panko crocantă

Fâșii din piept de pui marinat la grătar 

Mici (4 bucăți, dar mari), muștar și chiflă proaspată 

Bye-Bye Silhouette Beef Burger 

Double Crunchy Chicken Burger

Crunchy Chicken Burger 

Veggie Friendly Burger 

 LEI42

 LEI49

 LEI44

35

Carne de vită black angus, branză cheddar, salată iceberg crocantă, 
ceapă, castravete murat, roșie proaspată, sos

2x bucăți de pui în crustă de panko și fulgi de porumb, 2x branză cheddar, 
salată iceberg crocantă, ceapă, castravete murat, roșie proaspătă, sos 

Carne de pui în crustă de panko și fulgi de porumb, branză cheddar,
salată iceberg crocantă, ceapă, castravete murat, roșie proaspătă, sos 

Haloumi la grătar, sos de iaurt cu mentă și oregano, 
salată iceberg crocantă și rucola

M�t the Meat
 LEI

 LEI35

 LEI36

A SCENT OF GREECE
42 LEI



SLDS

SIDish

salata iceberg, sos cu anchois, crutoane și pui la grătar

proaspăt tăiați cu usturoi, 
parmezan și un sos Sriracha-mayo Cartofi

 LEI36Salată Caesar 

 LEI10

Sos de roșii proapăt condimentat,
mozzarella, roșii proaspete, busioc proaspăt

 LEI38

 LEI44

Margherita

Sos de roșii, mozzarella, șuncă, porumb

 LEI42Pizza Prosciutto Ragazzi

Sos de roșii, mozzarella, ton, ceapă roșie, oregano

 LEI45Pizza Tonno Cipolla

Sos de roșii, mozzarella, 
salam chorizo, peperonchini

Pizza Diavola

Sos de roșii proapăt condimentat, mozzarella,
pancetta, prosciutto cotto, ciuperci, măsline

Quatro Stagioni 

Sos de roșii proapăt condimentat,
mozzarella, prosciutto cotto, ciuperci

Prosciutto cotto e funghi
Smântână, mozzarella, gorgonzolla dolce, parmezan
Quatro Fromaggi 

Mozzarella, gorgonzolla, roșii uscate, mozzarella bufalla,
prosciutto crudo, rucola, parmesan

Prosciutto Gorgonzolla 

 LEI42

 LEI44

 LEI42

PizzaZ

 LEI42



Something Soft?

Or not?

Apă plată Bucovina (500ml PET) 

Apă minerală Bucovina (500ml PET) 

Pepsi Retro/Max  (330ml sticlă) 

Mirinda (330ml sticlă) 

7up (330ml sticlă) 

Lipton IceTea (330ml sticlă) 

Limonadă clasică (330ml) ... 17 LEI
Limonadă cu fructe de pădure (330ml) ... 19 LEI 

Espresso ... 9 LEI
Cappuccino ... 12 LEI
Caffe Latte ... 14 LEI
Frappe Classic ... 19 LEI

 LEI9

Heineken (0.33 L) ... 12 LEI
Heineken  (0.0 alc. 0.33 L) ... 12 LEI
Draft Heineken ... 10 LEI
Bira Moretti (0.33 L) ... 12 LEI
Draft Bira Moretti ... 10 LEI
Strongbow Rose/ Gold/ Red barries ... 13 LEI

Domeniul Bogdan Rose/Alb/Roșu Demisec ... 99 LEI

Prosecco Grande Vento ... 75 LEI
Aperol Spritz ... 25 LEI 
Hugo ... 25 LEI
Gin Tonic (Beefeater) ... 25 LEI


