
SALATĂ IBIZA 650 gr                     33,5 lei
mix salată, roșii, castraveți, ardei gras, măsline, șuncă praga, 
emmentaler, ou, dressing, focaccia

SALATĂ GRECEASCĂ 550 gr                    33,5 lei
roșii, castraveți, ardei gras, ceapă, măsline, telemea, oregano, focaccia

SALATĂ MEDITERANEA 600 gr                    33,5 lei
mix salată, ton, castraveți, roșii, ceapă, porumb, lămâie, ou, focaccia

SALATĂ PRIMAVERA 600 gr                    33,5 lei
mix salată, roșii, castraveți, ceapă, piept pui, dressing, focaccia

SALATĂ CAESAR 600 gr                     33,5 lei
mix salată, piept pui, roșii, parmezan, sos Caesar's, focaccia

SALATĂ POLLO 600 gr                     33,5 lei
mix salată, șnițel pui, roșii, castraveți, ardei gras, emmentaler, 
dressing, focaccia

SALATĂ SOMON FUME 600 gr                    35,5 lei
mix salată, somon fume, roșii, porumb, dressing, focaccia

SALATĂ CREVEȚI 550 gr                            35,5 lei
mix salată, creveți, roșii, ananas, parmezan, usturoi,
dressing, lămâie, focaccia
SALATĂ UPI 600 gr                     35,5 lei
mix salată, mini mozzarella, prosciu�o crudo, parmezan, piersică,
sos pesto, focaccia

                35,5 leiPASTE  SOMON FUME 500 gr 
paste, somon fume, smântână

PASTE FRUTTI DI MARE 550 gr             35,5 lei
paste, fructe de mare, usturoi, roșii, smântână, pătrunjel, vin

PASTE  CU CREVETI 600 gr             35,5 lei
paste, sos roșii, creveți, pătrunjel, usturoi

LASAGNA 600 gr                35,5 lei
foi lasagna, smântână, carne vită, sos roșii, mozzarella

PASTE AL FORNO ROSSO  650 gr              35,5 lei
paste, sos roșii, piept pui, ciuperci, ardei gras, ceapă, usturoi, mozzarella

PASTE  AL FORNO BIANCO  650 gr              35,5 lei
paste, smântână, piept pui, ciuperci, mozzarella

PARMEZAN  50 gr                    5,5 lei

salate

paste
CLĂTITE  (2 buc.) 450 gr           27,5 lei
ciocolată, dulceață de vișine / afine / căpșuni     
CLĂTITE  (2 buc.) 550 gr           29,5 lei 
ciocolată și banane / ciocolată și ananas 
ciocolată albă și zmeură /miere și nucă / caramel și nucă  
ciocolată și nucă / ciocolată, nucă și ananas   
CLĂTITE BRAȘOVENE 700 gr           29,5 lei
PAPANASI (2 buc.) 600 gr            30,5 lei
afine, vișine, căpșuni, ciocolată 

GOGOȘELE (12 buc.) 400 gr                   27,5 lei
topping de caramel, ciocolată,
fructe de pădure 
ÎNGHEȚATĂ (4 cupe)  200 gr              28,5 lei
vanilie, ciocolată, fis�c, 
alune, căpșuni   

COCA COLA, FANTA, SPRITE doză 0,33 l                   5,5 lei
COCA COLA, FANTA, SPRITE 1,25 l                    9,5 lei
NESTEA 1,5 I                      9,5 lei
lămâie, piersică

GRANINI NECTAR 1 l                  11,5 lei
Piersici / Portocale / Mere 

APA MINERALA / PLATA 0,5 I                    5,5 lei
APA MINERALA / PLATA 1,5 I                    7,5 lei
CARLSBERG 0,5 l                     8,5 lei
TUBORG 0,5 l                             7,5 lei
TUBORG fără alcool 0,5 l                                7,5 lei

răcoritoare

desert

9,5 lei

0251 315 701      0727 767 715
0351 445 446      0745 033 313



    IBIZA SPECIALITATEA CASEI 650 gr    29,5 lei
sos roșii, șuncă praga, bacon, salam uscat, ciuperci, măsline,
roșii, ardei gras, mozzarella

ȚĂRĂNEASCĂ 650 gr      30,5 lei
sos roșii, șuncă praga, bacon, cârnați, ciuperci, ardei iute,
ardei gras, telemea, mozzarella 

CARNIVORA 600 gr      29,5 lei
sos roșii, șuncă praga, bacon, salam uscat, cârnați, ou,
roșii, mozzarella

PATATO 700 gr       30,5 lei 
sos roșii, șuncă praga, bacon, cârnați, cartofi, ou, roșii, 
telemea, mozzarella

KEBAB 700 gr       30,5 lei 
sos roșii, piept pui, cartofi, ou, roșii, mozzarella

TOLEDO 650 gr       29,5 lei 
sos roșii, carne vită, ardei gras, ceapă, mozzarella
MARGHERITA 450 gr      24,5 lei
sos roșii, mozzarella

FUNGHI 550 gr       25,5 lei
sos roșii, ciuperci, mozzarella

PROSCIUTTO 550 gr      26,5 lei
sos roșii, șuncă praga, mozzarella

PROSCIUTTO CRUDO E RUCOLA 600 gr    31,5 lei
sos roșii, prosciu�o crudo, mozzarella, parmezan, roșii, rucola

PROSCIUTTO SALAMI 550 gr     27,5 lei
sos roșii, șuncă praga, salam uscat, mozzarella

PROSCIUTTO E FUNGHI 600 gr     27,5 lei
sos roșii, șuncă praga, ciuperci, mozzarella

ROMANA 600 gr       28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, ciuperci, măsline, mozzarella

pizza

EXOTIC 600 gr       28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, ciuperci, ananas, mozzarella

HAVANA 600 gr       28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, salam picant, ciuperci, porumb, mozzarella

DUO 600 gr       28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, piept pui, ciuperci, ou, mozzarella

CHICKEN 600 gr       29,5 lei
sos roșii, piept pui, ciuperci, roșii, mozzarella

CREAM 600 gr       28,5 lei
smântână, șuncă praga, ou, roșii, mozzarella

BIANCO 650 gr       29,5 lei
sos roșii, piept pui, ciuperci, smântână, roșii, mozzarella

DIAVOLO 600 gr       29,5 lei
sos roșii, șuncă praga, bacon, ciuperci, măsline, ardei gras,
ardei iute, mozzarella

NICEA 550 gr       28,5 lei
sos roșii, bacon, ciuperci, ceapă, mozzarella

LIGHT / LIGHT DE POST 650 gr     28,5 lei
sos roșii, ciuperci, măsline, porumb, mazăre, ardei gras, roșii, 
mozzarella / cașcaval post

QUATTRO STAGIONI 600 gr     28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, măsline, ton, ciuperci, mozzarella

PEPERONI 600 gr      28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, salam picant, ciuperci, ardei gras, mozzarella

RUSTICA 650 gr       30,5 lei
sos roșii, șuncă praga, salam uscat, bacon, ciuperci, măsline, 
roșii, telemea, mozzarella

QUATTRO FORMAGGI 600 gr     29,5 lei
sos roșii, șuncă praga, mozzarella, cașcaval afumat,
feta, brânză telemea

ALL CHEESE 500 gr      29,5 lei
smântână, mozzarella, brie, gorgonzola, parmezan

TONNO  600 gr       29,5 lei
sos roșii, ton, măsline, mozzarella

SOMON FUME 600 gr      30,5 lei
sos roșii, somon fume, roșii, mozzarella

FRUTTI DI MARE  600 gr      31,5 lei
sos roșii, fructe de mare, usturoi, pătrunjel, mozzarella

MEDITERANEA  600 gr      28,5 lei
sos roșii, șuncă praga, ton, ciuperci, măsline, mozzarella

PALERMO  650 gr      29,5 lei
sos roșii, șuncă praga, piept pui, salam uscat, ciuperci,
ardei gras, mozzarella

SPECIALE      31,5 lei
orice combinație de ingrediente la alegere

FOCACCIA 250 gr         12,5 lei
ulei de măsline, oregano

PARTY (40*60 cm)     79,5 lei
un sor�ment din meniu la alegere

PARTY SPECIAL (40*60 cm)    84,5 lei
orice combinație de ingrediente la alegere

mozzarella, cașcaval afumat, telemea, feta, emmentaler, șuncă praga, 
salam, bacon, cârnați, piept pui, ton, ciuperci, măsline, ou, porumb

gorgonzola, brie, prosciu�o crudo, parmezan, fructe de mare, 
creveți, somon

TOPPING STANDARD 50 gr                       3,5 lei

SOS PIZZA  60 gr   3,5 lei
dulce/picant
SOS BARBEQUE  60 gr  3,5 lei

SOS USTUROI 60 gr  4,5 lei
ULEI PICANT 30 ml  3,5 lei

TOPPING PREMIUM 50 gr                        6,5 lei

                    33,5 leiPASTE IBIZA 500 gr 
paste, șuncă praga, ciuperci, parmezan, mozzarella, smântână

PASTE QUATTRO FORMAGGI 500 gr            33,5 lei
paste, gorgonzola, parmezan, mozzarella, smântână

PASTE CARBONARA 550 gr             33,5 lei
paste, bacon, ou, smântână

PASTE  ARABIATTA 550 gr             33,5 lei
paste, sos roșii, bacon, peperoncino, usturoi

PASTE  TONNO 500 gr              33,5 lei
paste, sos roșii, ton, usturoi
PASTE MILANEZE 600 gr             33,5 lei
paste, sos roșii, șuncă praga, bacon, măsline, usturoi

PASTE  BOLOGNESSE 600 gr             33,5 lei
paste, carne vită, sos roșii

PASTE  VEGETARIENE (DE POST) 550 gr            33,5 lei
paste, sos roșii, ciuperci, dovlecei, ardei gras, ceapă, usturoi

PASTE  TOLEDO 550 gr              33,5 lei
paste, sos roșii, carne vită, ardei gras, ceapă, usturoi

paste

Vă rugăm specificați sor�mentul
 de paste:  Penne sau Spaghe�e


