GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Dacă nu primiți bonul fiscal, aveți obligația să-l solicitați!
În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de
serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.
Solicitați și păstrați bonurile fiscale pentru a putea participa la extragerile lunare și
ocazionale ale loteriei bonurilor fiscale.
Este interzisă înmânarea către client a altui document, care atestă plata
contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, decât bonul fiscal.
Pentru a semnala nerespectarea obligațiilor legale ale operatorilor economici,
puteți apela gratuit non-stop Serviciul TelVerde al Ministerului Finanțelor Publice
0800.800.085.
Aceste drepturi și obligația sunt stabilite prin prevederile Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale.

Cafea

Ristretto (15 ml.) — 9 lei
cafea, ciocolată de casă

Espresso (30 ml.) — 9 lei

cafea, lapte, ciocolată de casă

Espresso dublu (120 ml.) — 15 lei
cafea, lapte, ciocolată de casă

Espresso lung (120 ml.) — 9 lei
cafea, lapte, ciocolată de casă

Espresso freddo (250 ml.) — 13 lei
cafea, gheață

Cappuccino* (200 ml.) — 13 lei

cafea, ciocolată de casă, cremă de lapte

Cappuccino Viennese* (200 ml.) — 14 lei
cafea, ciocolată de casă, cremă de lapte, frișcă

Cappuccino freddo* (250 ml.) — 15 lei
cafea, cremă de lapte, gheață

Caffe machiato* (40 ml.) — 9 lei

cafea, cremă de lapte, ciocolată de casă

Latte machiato* (300 ml.) — 10 lei
cafea, cremă de lapte

Caffe latte* (250 ml.) — 10 lei
cafea, lapte

Cappuccino decaffeinato* (200 ml.) — 14 lei

cafea fără cofeină, cremă de lapte, ciocolată de casă

Espresso decaffeinato (30 ml.) — 9 lei
cafea fără cofeină, lapte, ciocolată de casă

Irish coffee* (140 ml.) — 16 lei
cafea, whiskey, frișcă

Frappe classico* (200 ml.) — 13 lei
cafea solubilă, zahăr, lapte, frișcă

Frappe decaffeinato* (200 ml.) — 13 lei
cafea solubilă din orz, zahăr, lapte, frișcă

Produsele marcate cu simbolul * conțin lactoză

Tea forte 250 ml.

White ambrosia — 13 lei

Ceai alb cu conținut redus de cofeină. Prețiosul ceai alb Pai Mu Tan este cules
primăvara dintr-un arbust de ceai numit „chaicha”. Ceaiul alb cules cu grijă se
îmbină savuros cu fructe delicioase, vanilie și bucăți de cocos, iar rezultatul este o
abundență de arome.

Moroccan mint — 13 lei

Ceai verde. Frunzele de ceai verde chinezesc Gonpowder sunt rulate la mână
și amestecate cu mentă aromată din Maroc. Infuzia este echilibrată, cu o aromă
persistentă și un efect răcoritor.

Green mango peach — 13 lei

Ceai organic, ceai verde. Fructele de mango și piersica parfumează fiecare
infuzie din acest ceai verde organic, iar frunzele de mentă adăugate ceaiului
verde de calitate superioară îl transformă într-o infuzie revigorantă.

Jasmine green — 13 lei

Ceai organic, ceai verde. Un exemplu unic de ceai preparat manual, acest
excepțional ceai verde Yin Hao se combină cu flori de iasomie îmbătătoare.
Aroma acestui ceai se obține în urma unui proces meticulos care durează câteva
zile, iar rezultatul este o infuzie sublimă.

Raspeberry nectar — 13 lei

Ceai de plante, lipsit de cofeină în mod natural. Zmeura suculentă îmbogățește
această infuzie rubinie de flori de hibiscus. Extraordinar de dulce și aromat și
excepțional când se servește cu cuburi de gheață.

African solstice — 13 lei

Ceai de plante, lipsit de cofeină în mod natural. Acest ceai rooibos din inima
Africii de Sud este ușor și fructat, cu o notă suavă de vanilie. Uneori numit „ceai
roșu”, rooibosul este o infuzie herbală foarte bogată în antioxidanți și lipsită de
cofeină în mod natural.

English breakfast — 13 lei

Ceai organic, ceai negru, conține cofeină. Un ceai negru Assam perfect
echilibrat din care poți obține o minunată infuzie ce se poate savura la orice oră a
zilei.

Chamomile Citron — 13 lei

Flori aurii de mușețel din Egipt cu arome dulci de lemongrass și mentă într-un
amestec echilibrat, catifelat ce îți oferă un sentiment de relaxare și întinerire.

Băuturi răcoritoare

Apă plată Dorna (330 ml.) — 9 lei
Apă carbogazoasă Dorna (330 ml.) — 9 lei
Aqua Panna (750 ml.) — 18 lei
San Pelegrino (750 ml.) — 18 lei
FuzeTea (250 ml.) — 9 lei
lămâi / piersici

Coca-Cola (250 ml.) — 9 lei
Sprite (250 ml.) — 9 lei
Schweppes Kinley (250 ml.) —
 9 lei
Fanta ( 250 ml.) — 9 lei
Santal (200 ml.) — 9 lei

portocale, portocale roșii, pere, piersici, mere verzi, cireșe,
fructe pădure, cranberry

Curiosity Cola (275 ml.) — 15 lei

Energizant

Red Bull (250 ml.) — 14 lei

Natural fresh juice 250 ml.
Portocale — 12 lei

Grapefruit — 12 lei
Mixt (portocale + grapefruit) — 12 lei
Măr — 11 lei
Ananas — 20 lei
Morcov + țelină + ghimbir — 20 lei
Ananas + portocale + morcov — 20 lei
Măr + ananas + portocale — 20 lei
Rodii — 25 lei

Limonadă 400 ml.
Limonadă — 13 lei

lămâi proaspăt stoarse, miere de albine

Limonadă cu mentă — 14 lei

lămâi proaspăt stoarse, frunze de mentă, miere de albine

Limonadă cu ghimbir — 14 lei

lămâi proaspăt stoarse, ghimbir, miere de albine

Limonadă cu mentă și ghimbir — 15 lei

lămâi proaspăt stoarse, ghimbir, frunze de mentă, miere de albine

Cocktail 80ml./ 250 ml.
Cosmopolitan — 20 lei

vodka, triplu sec, suc cranberry, lime

Margarita — 20 lei

tequila, triplu sec, lime

Godfather — 20 lei

whisky, amaretto disaronno

Sex on the Beach — 20 lei

vodka, lichior de piersici, suc de portocale, grenadine

Long Island Ice Tea — 20 lei

vodka, tequila, gin, rom, triplu sec, sour, Coca-Cola

Mojito — 20 lei

rom, lime, menta, apă carbogazoasă

Tequila Sunrise — 20 lei

tequila, suc de portocale, grenadine

Aperol Spritz — 20 lei

aperol, apă carbogazoasă, prosecco

Campari Orange — 20 lei
campari, suc de portocale

Gin Tonic — 15 lei
gin, kinley

Cuba Libre — 20 lei
rom, lime, Coca-Cola

Green Apple — 15 lei

lime, zahăr brun, suc de mere verzi - non alcool

Mojito Speed — 15 lei

sirop cu aromă de rom, lime, mentă, Sprite - non alcoolic

Hugo — 15 lei

sirop elderflower, mentă, lime, prosecco, apă carbogazoasă

Negroni (100 ml) — 25 lei
Campari, Martini Rosso, gin

Americano (100 ml) — 20 lei

Campari, Martini Rosso, apă minerală

Kir Royale (150 ml) — 20 lei
Prosecco, Creme de Cassis

Bitter Carbon (200 ml) — 20 lei

Campari, Martini Bianco, fresh grefruit

Bere

Beck’s (5% alc. - 330 ml.) — 9 lei
Staropramen Dark (4,4% alc. - 330 ml.) — 10 lei
Staropramen Granat (4,8% alc. - 330 ml.) — 10 lei
Staropramen Nefiltrată (5% alc. - 330 ml.) — 12 lei
Leffe blondă (6,6% alc. - 330 ml.) — 15 lei
Leffe brună (6,5% alc. - 330 ml.) — 15 lei
Corona (4,5% alc. - 330 ml.) — 16 lei
Stella Artois fără alcool (0% alc. - 330 ml.) — 9 lei
Stella Artois draught (5% alc. - 400 ml.) — 11 lei
Hoegarden nefiltrată draught (4,9% alc. - 330 ml.) — 16 lei

Băuturi aperitive 50 ml.
Aperol (11% alc.) — 11 lei

Campari (25% alc.) — 12 lei

Martini Bianco (15% alc.) — 12 lei
Martini Rosso (15% alc.) — 12 lei

Liqueurs & digestive 50 ml.
Bailey’s (17% alc.) — 14 lei

Cointreau (40% alc.) — 14 lei
Drambuie (40% alc.) — 18 lei
Amaretto Dissaronno (28% alc.) — 14 lei
Jägermeister (35% alc.) — 14 lei
Sambuca Molinari (42% alc.) — 14 lei
Limoncello (30% alc.) — 14 lei
Fernet Branca (40% alc.) — 16 lei
Amaro Averna (29% alc.) — 16 lei
Amaro Lucano (28% alc.) — 14 lei
Țuică de prună (50% alc.) — 14 lei
Kahlúa (20% alc.) — 14 lei
Supercassis Creme de Cassis (20% alc.) — 25 lei
Le Birlou (liqior de castane cu mere) (18% alc.) — 29 lei
Dry Curacao Pirre Ferrand (40% alc.) — 29 lei
Antica Sambuca (coffee, vanilla, cherry, banane) (38% alc.) — 19 lei
Grappa (40% alc.) — 14 lei
Grappa di Brunello (45% alc.) — 45 lei

Cognac & brandy 50 ml.
Martell VS (40% alc.) — 25 lei

Martell VSOP (40% alc.) — 35 lei

Martell XO (40% alc.) — 80 lei
Henessy Fine de Cognac (40% alc.) — 40 lei
Henessy VS (40% alc.) — 25 lei
Courvoisier (40% alc.) — 25 lei
Courvoisier XO (40% alc.) — 80 lei
Pierre Ferrand 1 er Cru Ambre (40% alc.) — 29 lei
Pierre Ferrand 10 generation (46% alc.) — 49 lei
Pierre Ferrand Selections des Anges (40% alc.) — 110 lei

Gin 50 ml.

Beefeater (47% alc.) — 9 lei
Tanqueray (47% alc.) — 11 lei
Martin Miller’s (40% alc.) — 29 lei
Gunpowder Irish Gin (43% alc.) — 35 lei

Rom 50 ml.

Havana Club (40% alc.) — 10 lei
Bacardi White (37,5% alc.) — 12 lei
Bacardi Black (37,5% alc.) — 15 lei
Plantation Rum Three Stars (41,2% alc.) — 29 lei
Plantation Rum Pinapple (40% alc.) — 29 lei
Plantation Rum Jamaika (42% alc.) — 39 lei
Plantation Rum XO (40% alc.) — 49 lei
Gosling’s Family Reserve (40% alc.) — 89 lei

Tequila 30 ml.

Olmeca Gold (38% alc.) — 10 lei
Olmeca Silver (38% alc.) — 10 lei

Vodka 50 ml.

Absolut (40% alc.) — 11 lei
Finlandia (40% alc.) — 11 lei
Beluga (40% alc.) — 36 lei
Belvedere (40% alc.) — 36 lei
Grey Goose (40% alc.) — 36 lei
Ciroc (40% alc.) — 36 lei

Whiskey 50 ml.

Jack Daniel’s (40% alc.) — 20 lei
Jameson (40% alc.) — 12 lei
Chivas Regal 12 Yo (40% alc.) — 22 lei
Chivas Regal 18 Yo (40% alc.) — 44 lei
Glenfiddich 15 Yo (40% alc.) — 30 lei
Glenfiddich 18 Yo (40% alc.) — 40 lei
Lagavulin 16 Yo (43% alc.) — 46 lei
The Glenlivet 12 Yo (40% alc.) — 25 lei
The Glenlivet 15 Yo (40% alc.) — 35 lei
The Glenlivet 18 Yo (40% alc.) — 45 lei
Maker’s Mark (45% alc.) — 20 lei
Woodford Reserve (45,2% alc.) — 25 lei

Japanese Whiskey 50 ml.

Kamiki Single Malt Whisky (48% alc.) — 110,7 lei
Kirin Blended Whisky (50% alc.) — 73,7 lei
Kura Blended Malt Whisky (40% alc.) — 124 lei

Țigări

Heets Amber
Heets Blue
Heets Turqoise
Heets Yellow
Heets Bronze
Iqos Dark Blue
Iqos White
Marlboro Clear Caps
Marlboro Filter Plus
Marlboro Gold
Marlboro Gold 100s
Marlboro Red
Marlboro Red 100s
Marlboro Touch 4
Marlboro Touch 6
Marlboro XL Touch 4
Marlboro XL Touch 6
Parliament Aqua Blue
Parliament Reserve M

Parliament Platinum P
Parliament Platinum BL
Virginia S. Menthol
Virginia S. Premium
Virginia S. Violet

