menu

cold brew

espresso

9

cold brew, gheață

14

cold brew, schweppes tonic,
fresh grapefruit, gheață

400ml

2 shoturi cafea, înghețată

100ml

2 shoturi cafea, înghețată, lapte, frișcă, gheață

400ml

affogato

400ml

2 shoturi cafea, lapte, gheață

400ml

old brew, cremă brânză, frisca,
lapte, sos căpșuni, gheață

400ml

cold brew, cremă brânză, frișcă, lapte,
sirop cocos, gheață

400ml

coconut cheesy iced latte
caramel cheesy iced latte

180ml

2 shot de cafea, lapte

300ml

2 shoturi de cafea, lapte

180ml

1 shot de cafea, lapte

300ml

12
11

12

ALERGENI: lapte, cereale, arahide

13

strawberry cheesy iced latte

9

1 shot de cafea, lapte

latte

blended cream caramel sărat 15
frappuccino

V60

15

220ml

cafea la filtru din 30gr cafea macinată

500ml

chemex

vanilla latte

15

14

1 shot de cafea, sirop vanile, lapte

300ml

13

1 shot de cafea, sirop caramel, lapte

300ml

15

1 shot de cafea, ciocolată 70%, lapte

300ml

1 shot de cafea, ciocolată 70%,
sirop mentă, lapte

300ml

1 shot de cafea, ciocolată 70%,
sirop cocos, lapte

300ml

1 shot de cafea, sirop popcorn, lapte

300ml

1 shot de cafea, semipreparat
condimente, lapte

300ml

caramel latte

2 shoturi cafea, lapte, gheață

400ml

chocolate chip latte

14

14

chocolate mint latte

2 shoturi cafea, lapte, gheață, diferite arome 400ml
ALERGENI: lapte, cereale, congelate

14

chocolate coconut latte
salty popcorn latte
shot

1 shot de cafea

lapte

lapte - 100 ml

2
2

18

ALERGENI: lapte, cereale, arahide

15

400ml

iced latte cu arome

14

cafea la filtru din 15gr cafea macinată

cold brew, cremă brânză, frisca, lapte,
sos caramel sărat, gheață

iced late

10
12

flat white

400ml

2 shoturi cafea, înghețată, lapte,
sos caramel sărat, frișcă, gheață

180ml

cappuccino mare

15

2 shoturi cafea, înghețată, lapte,
sirop grenadină, frișcă, gheață

2 shoturi de cafea plus apă fiebinte

9

cappuccino mic

400ml

blended cream grenadină

40ml

3 shoturi de cafea plus apă fiebinte 300ml

15

2 shoturi cafea, înghețată, lapte, cremă
nutella, frișcă, gheață

2 shoturi de cafea

long black mare

15

blended cream ciocolată

20ml

long black mic

11

blended cream clasic

6

1 shot de cafea

doppio

200ml

cold brew tonic

lei

arome

vanilie, caramel, mentă,
cocos, popcorn, alune - 30 ml

lapte vegetal

2
2

lapte vegetal de: migdale, ovăz, soya

carrot spicy latte

lemon poppy latte

14
14

14

14

1 shot de cafea, semințe mac, semipreparat
condimente, lapte
300ml

crazy salty nuts

1 shot de cafea,
semipreparat condimente, lapte
ALERGENI:

ceai verde

lapte, arahide

300ml

strawberry cream / english breakfast

300ml

ceai fructe

sweet november / palm beach

matcha latte
matcha, lapte

chai latte

masala ceai, lapte

ciocolata calda

ciocolata 70%, lapte

300ml

ALERGENI: lapte, cereale, arahide

12

sencha senpai / jasmine / royal pai mu tan

ceai negru

14

12
12

300ml

ALERGENI: lapte, arahide,
căpșuni, zmeură, congelate

american milkshake

300ml

capsuni, banane, înghețată vanilie, lapte, frișcă

300ml

înghețată de vanilie, zahar vanilat, lapte, frișcă

300ml

coacaze, înghețată vanilie, lapte, frișcă

300ml

biscuit cu alune, înghețată de vanilie, lapte, frișcă

300ml

strawberry banana shake

14

vanilla shake

14

blueberry shake

300ml

300ml

12

180ml

14

unt de arahide, înghețată vanilie, lapte, frișcă

hazelnut cookie shake
granola yoghurt

14

14
14

14
12

hrisca, iaurt, ovăz, migdale, alune de pădure, coacăze/căpșuni 250gr

ALERGENI: lapte, arahide,
căpșuni, zmeură, congelate

fresh portocală mic
portocale stoarse

fresh portocală mare

10

Country style omelette

200ml

18

16

portocale stoarse

400ml

ingrediente la alegere pe lângă 2 ouă:
ardei / bacon / cașcaval / ciuperci / semințe

grapefruit stors

200ml

omletă, cârnăciori, ceapă, cedar, castraveți murați

330gr

grapefruit stors

400ml

chiftele broccoli, cărnâciori, 2 ouă ochiuri, roșie

330gr

2 ouă ochiuri, ciuperci, bacon, cedar, pâine toast

330gr.

omletă 2 ouă, cartof, ceapă, cașcaval, bacon

330gr

fresh grapefruit mare
fresh mix mic

la alegere dintre: portocale, grapefruit,
kiwi, ghimbir, banana, mango 200ml

fresh mix mare

Farmer's breakfast

18

Broccolish breakfast

12

Forest breakfast

14

400ml

lămâie, sirop bubble gum

400ml

portocală, mango, gheata, mentă

400ml

cocos, ananas, gheață, mentă

400ml

lămâie, căpșuni

400ml

lemonadă mango
lemonadă cocos

lemonadă căpșuni

16
16

16

ALERGENI: lapte, cereale, congelate

lămâie, gheață

lemonadă bubble gum

16

Spanish omelette

20

la alegere dintre: portocale, grapefruit,
kiwi, ghimbir, banana, mango 400ml

lemonadă clasică

10

lemonade

fresh grapefruit mic

330gr

14
14

14
14

smoothie

favorite berry smoothie
fructe de pădure, avocado, lapte

banana peanut butter smoothie
banane, unt de arahide, iaurt, lapte

morning smoothie

banane, miere, cătină, portocală

strawberry chery smoothie
căpșuni, cireșe, lapte, portocale

15

400ml

15

400ml

15

400ml

15

400ml

ALERGENI: lapte, cereale, ou,
peste, congelate

Avocado & egg

9

avocado, ou, iaurt, lămâie, pâine toast

120gr

ton, ou, castraveți murați, muștar, pâine toast

180 gr

ou, jalapeno, muștar, piper, maioneză, pâine toast

160 gr

macaroane, cedar, castraveți murați, pâine toast

200 gr

Tuna salad sandwich

9

Egg salad sandwich

9

Mac & cheese

12

BLT sandwich

12

bacon, ou ochi, avocado, roșii, salată iceberg, pâine toast 250gr

Breakfast sandwich

12

2 ouă, șuncă porc, mozarella, cedar, pâine toast

200gr

Energy sandwich

12

ou, brânză emmentaler, ridiche, cartofi, ceapă, pâine toast 200gr

Cheesy egg grilled

12

pâine grecească, cremă brânză, ou, pesto, cedar

220gr

Chicken grilled

12

pâine grecească, crispy pui, cremă brânză, salată iceberg 220gr

Tomato grilled cheese

12

roșii, usturoi, busuioc, cașcaval, pâine toast

Wrap cu pui

15

lipie, crispy de pui, salata iceberg, cașcaval, ceapă, ardei roșu

220gr

lipie, omletă, bacon cedar, castraveti murați,
ceapă, salată iceberg

220gr

Wrap cu omletă
Wrap cu ton

lipie, ton, avocado, lămâie, salată iceberg, ceapă roșie

Pulled turkey wrap

15
ALERGENI: congelate

15

Croissant cu unt

15

Cheesy croissant

220gr

70gr

croissant, roșii, mozarella, cremă de brânză, salată iceberg

110gr

croissant, cremă nutella

90gr

melc cu vanilie și stafide

110gr

220gr

Croissant cu nutella

lipie,
năut, ulei masline, humus, ceapă, salată iceberg
r

220g

Melc cu vanilie si stafide

15

ALERGENI: lapte, cereale, ou, peste, congelate

Croffles Dulce

7

Lunch Croffles

9

Croffles Peanut Butter

croffles (croissant/wafles), zahăr brun

90 gr

croffles (croissant/wafles), cremă dulce cu tonka

145 gr

croffles (croissant/wafles), zahăr brun, scorțișoară

90 gr

Croffles Magic Cream
Croffles Cinnamon
Croffles Cheesy

7
9

croffles (croissant/wafles), 4 tipuri de brânză

150 gr

croffles (croissant/wafles), feta, pesto, roșii

150 gr

Italian Croffles

9

5

croissant

lipie, piept de curcan marinat, sos bbq, salată iceberg,
castravete murat, miere

Wrap vegetarian

220gr

7

7
6

9

croffles (croissant/wafles), cremă de brânză, speck, rucola

150 gr

croffles (croissant/wafles), ciocolată, unt de arahide

150 gr

croffles (croissant/wafles), cremă vanilie, sos căpșuni

150 gr

Croffles Vanilie și Căpșuni
ALERGENI: căpșuni, congelate

9
9

ALERGENI: pește, congelate

Vegan inspiration

14

humus, rodie, ulei de măsline, pâine toast

280gr

Favorite berry smoothie

15

fructe de pădure, avocado, lapte

400ml

Salată pui și avocado

350gr

năut, mix de semințe, ardei roșu, ceapă,
maioneză, usturoi, apio

350gr

Salată cu năut

Salată ton și avocado
ALERGENI: fructe de pădure, congelate

Wafles cu fructe de pădure

13

wafles, sos de fructe de pădure, mascarpone

80gr

Wafles cu nutella

13

wafles, nutella, mascarpone

180gr

specialty bread
Banana bread

70gr

portocale, chocolata, făină de grâu

70gr

mac, lămâie, făină de grâu

70gr

Lemon poppy bread

16

16

ton, avocado, castravete, ceapă, apio, ulei măsline, lămâie 350gr

Salată feta, roșii, castraveți
feta, roșii, castraveți, ceapă, apio, lămâie,
ulei de măsline, usturoi

16

350gr

ALERGENI: pește, congelate

7

banane, nuci, făină de grâu

Orange & chocolate bread

16

crispy de pui, avocado, bacon, ceapă,
porumb, apio, ulei măsline, salată iceberg

7

Chocolate coconut brownie

7

Fruits & yoghurt bar

ALERGENI: cereale

9

ciocolata, cacao, cocos

110gr

fructe de padure, iaurt, musli

130gr

unt de arahide, ciocolata, biscuite digestiv

110gr

lamaie, unt, făină

130gr

11

Peanut butter bar
Lemon bar

9

9

ALERGENI: brânză, unt de arahide
ALERGENI: ananas, căpșuni, cereale

Carrot cake

14

morcov, ananas, cremă de brânză, nuci

Chocolate chip cheesecake

160gr

14

ciocolată 70%, cremă de brânză, zahăr

140 gr

cremă brânză, căpșuni, ciocolată, frișcă

140 gr

Strawberry cheesecake

14

Cinnamon rolls cheesecake
scorțișoară, făină, cremă de brânză

ALERGENI: cereale,
nuci, zmeură

14

160gr

Cinnamon rolls

8

scorțișoară, făină

110gr

ciocolată, lapte praf

70gr

ciocolată, biscuiți digestivi, alune, nuci, lapte praf

80gr

făină, zahăr vanillat, chipsuri de ciocolată

130gr

smântănă, lapte, zmeură

220 gr

Ciocolata de casă

6

Salam de biscuiți

Brioșă cu vanilie și ciocolată
Panna Cotta
coca-cola
coca-cola zero
fanta portocale
sprite fresh
schweppes mandarin
schweppes tonic water
schweppes bitter lemon
apa plata
apa minerala

6
6
6
6
6
6
6
6
6

330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
330ml
500ml
500ml

tampercoffeecluj

6

13

9:2 1

-SCAN ME-

SCAN

tampercoffeecluj

7

