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Cereale care conțin gluten
Grâu, secară, orz, ovăz, grâu mare sau hibrizi ai acestora și produse 
derivate. Alimentele preparate din făină (pâine, patiserie, paste etc.) dar 
și unele produse din carne, sosurile, prăjelile pot conține gluten în 
compoziție.

gl

Crustacee și produse derivate
Crabii, homarii, creveții sunt crustacee. Printre produsele derivate se 
numără și pasta de creveți folosită ca ingredient pentru sosuri în 
bucătăria asiatică.

cr

Ouă și produse derivate
Ouăle se găsesc adesea în produsele de patiserie, unele produse din carne, 
maioneză, paste, sosuri.

ou

Pește și produse derivate
Multe alimente, cum ar fi pizza, dressing-urile, sosurile și unele 
condimente pot conține pește.

pe

Arahide şi produse derivate
Arahidele sunt de fapt legume și cresc sub pământ. Sunt folosite în mod 
curent ca ingrediente în biscuiți, prăjituri, deserturi și sosuri.

ar

Vă rugăm ca la plasarea comenzii să 
specificați ingredientele la care sunteți 
alergici, să le putem evita.
Gramajele sunt exprimate în stare crudă.

Lapte şi produse derivate
(inclusiv lactoză)
Laptele de vacă este un ingredient comun în unt, brânză, smântână, 
lapte praf și iaurt. De asemenea, poate fi găsit și în concentratul de supe 
și unele sosuri.

la

Fructe cu coajă
Adică migdale, alune de pădure, nuci, anacarde, nuci Pecan, nuci de 
Brazilia, fistic, nuci de macadamia și nuci de Queensland și produse 
derivate. Se întâlnesc în pâine, deserturi, înghețată, ciocolată etc.

al

Țelină și produse derivate
Include rădăcina, dar și tulpina de țelină, frunze ori seminţe. Se găsește 
în condimente, salate, supe și în unele produse din carne.

te

Muștar și produse derivate
Muștarul lichid, pudră sau seminţele de muștar intră în această 
categorie. Acest ingredient apare și în unele sosuri și dressing-uri.

mu

Semințe de susan și produse derivate
Aceste semințe sunt des întâlnite în produsele de panificație (de exemplu, 
presărate pe chiflele de la hamburgeri). Uneori sunt prăjite și folosite ca 
ingredient la salate.

su

Dioxid de sulf și sulfiți
Ingredient utilizat adesea în fructe uscate precum stafide, caise și prune 
uscate. De asemenea, îl puteți găsi în produse din carne, băuturi 
răcoritoare, precum și în vin și bere. Dacă aveți astm bronșic, aveți un risc 
mărit al reacției alergice la dioxid de sulf.

sf

Lupin și produse derivate
Făina de lupin și semințele pot fi folosite în unele tipuri de pâine, produse 
de patiserie și chiar în paste.

lu

Soia și produse derivate
Proteinele de soia sunt prezente într-o varietate de alimente: produse din 
carne, brânză tofu, deserturi, înghețată, sosuri sau produse vegetariene. 
Soia este și un ingredient de bază în bucătăria orientală.

so

Produs /din produs congelat
Preparatul sau ingredientele din preparat pot conține produse congelate.

co

Moluște și produse derivate
Acestea includ scoicile, midiile, melcii de uscat sau de apă, calmarul, 
caracatiţa, dar și sosul de stridii folosit ca ingredient la unele preparate din pește.

mo

ALERGENI





Calamar Baby Pané   250gr
calamar pané,  sos dijon

27,00 lei

Deep Fried Baby Calamari 
coated calamari, dijonnaise sauce

gl como la muou

Sardine pe Plită   250gr
sardine, ulei de măsline, lămâie, unt, bruschete

24,00 lei

Grilled Sardines
sardines, olive oil, lemon, butter, bruschetta

STARTER

Salată din Icre de Știucă  100gr
icre de știucă, ulei din sâmburi de struguri, ceapă, 
bruschete

25,00 lei

Pike Roe Salad
pike roe, grape seed oil, onion, bruschetta

Carpaccio de Caracatiță   200gr
carpaccio de caracatiță și calamar, rucola, roșii 
cherry, bruschete

32,00 lei

Octopus Carpaccio 
octopus and calamari carpaccio, rucola, cherry 
tomatoes, bruschetti 

Sushi Mix   200gr
California Maki Tobiko, Alaska rolls, Nambu 
Tuna

28,00 lei

Sushi Mix 
California maki Tobiko, Alaska rolls, Nambu 
Tuna 

Tzatziki  220gr
iaurt gras, castravete, ulei de măsline, măsline,
bruschete

20,00 lei

gl

gl

gl

gl
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Tartar de Somon  200gr
somon, avocado, castravete, ceapă, porumb, bruschete

26,00 lei

Salmon Tartare
salmon, avocado, cucumber, onion, corn, bruschetta

pe gl

pe

Hummus Mix  200gr
hummus clasic, hummus cu ardei, hummus cu 
avocado, lipie

26,00 lei

Hummus Mix
clasic hummus, red pepper hummus, avocado 
hummus, focaccia

Zigo’s Charcuterie  250gr
prosciutto, salam, piept de rață afumat,  bocconcini, 
rucola, parmezan, bruschete

29,00 lei

Zigo’s Charcuterie
prosciutto, salami, smoked duck breast, bocconcini 
cheese, arugula, parmesan, bruschetta

sola

lape

Tzatziki
fat yogurt, cucumbers, olive oil, olives, bruschetta

la

lagl pe co mo ou cr

su gl



SOUPS SALADS

Salată cu Ton la Grătar   400gr
mix de salată, ton, avocado, ou, măsline, cartofi dulce, 
roșii, ceapă, fasole verde, dressing

35,00 lei

Grilled Tuna Salad
mixed salad, tuna, avocado, egg, olives, sweet potatoes, tomatoes, 
onion, green beans, dressing

Ciorbă de văcuță   400gr
carne de vită, cartofi, legume, borș

15,00 lei

Beef Soup
beef meat, potatoes, vegetables, borsch

Supă cremă de ardei copt  300gr
ardei copt, parmezan, ulei de măsline

19,00 lei

Roasted Bell Pepper cream soup
roasted bell peppers, parmesan, virgin olive oil

gl

gl

Borș de curcan  350gr
carne de curcan, legume, tăiței, borș, leuștean

15,00 lei

Turkey bortsch 
turkey meat, vegetables, noodles, bortsch, lovage 

glou

la

Salată cu Somon Fumé   350gr
mix de salată, somon fume, brânză rosenborg, măr, 
porumb, roșii, nucă, sos tzatziki

29,00 lei

Salmon Fumé Salad
mixed salad, salmo fume, rosenborg cheese, apple, 
corn, tomatoes, wallnut, tzatziki sauce

laal

te

te

Salată Caesar  330gr
salată, piept de pui, parmezan, sos caesar, anșoa

28,00 lei

Caesar Salad
salad, chicken breast, parmesan, caesar dressing, anchovies

ou pe glla

pe

mu

bocconcini, sos pesto, roșii cherry, busuioc
Salată Caprese  300gr 24,00 lei

Caprese salad
bocconcini, pesto sauce, cherry tomatoes, basil leaves

pe la al

ZIGO’s Salad    400gr
mix salată, prune uscate, brânză rosemborg, nuci, 
pere, piept de rață afumat, sos de zmeură 

29,00 lei

ZIGO’s Salad
salad mix, dryed plums, rosenborg cheese, walnuts, 
pear, smoked duck breast, raspberry sauce

la gl

ou

sf



FRESH PASTA  PIZZA & RISOTTO
Linguini Alfredo  350gr
paste proaspete de casă, ciuperci, piept de pui, sos de 
smântână, parmezan

32,00 lei

Linguini Alfredo
homme made pasta, mushrooms, chicken breast, 
cream sauce, parmesan

Risotto cu Legume  260gr
orez cu legume, unt, parmezan,  ulei de măsline

26,00 lei

Risotto with Mushrooms
rice with vegetables, butter, parmesan, olive oil

Creează-ți Propria Pizza   500gr
ardei gras, ceapă, porumb, măsline, ciuperci, roșii, 
dovlecei, salam, bacon, șuncă presată

29,00 lei

Create your own Pizza
peppers, onion, corn, olives, mushrooms, tomatoes, 
zuchini, salami, bacon, ham

gl

gl

Penne Quattro Formaggi  280gr 
al Forno 
paste proaspete de casă, smântână, parmezan, 
mozzarella, brânză camembert

32,00 lei

Penne Quattro Formaggi al Forno
home made penne, cream, parmesan, mozzarella,  
camembert

gl ou la

la

la

la
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Tortelli all’Ossobuco  350gr
paste de casă umplute cu carne de vită, sos de vin, 
apio, roșii, parmesan

35,00 lei

Tortelli all’Ossobuco
home made pasta filled with beef meat, wine sauce, 
apio, tomatoes, parmesan

gl oula

Spaghete Carbonara  350gr
paste proaspete de casă, ou, parmezan, bacon, ceapă

28,00 lei

Spaghetti Carbonara
home made pasta, eggs, parmesan, onions

gl ou la

Linguini cu Fructe de Mare    400gr
paste proaspete de casă, sos roșii, mix fructe mare, sos pesto

40,00 lei

Seafood Linguini
home made pasta, tomatoes sauce, mixed seafood, 
pesto sauce

gl cr pe oula mo

* Lipie / Pită                                                         6,00 lei

* Focaccia cu parmezan                                     14,00 lei
   Parmesan Focaccia 

* Focaccia / Plain Focaccia                                  6,00 lei  
* Mix baghetă                                                       4,00 lei



Pulpo a la Gallega  450gr
tentacule caracatiță, piure aromat cu trufe, ceapă 
caramelizată, ardei copt, emulsie de verdețuri

59,00 lei

Pulpo a la Gallega
octopus tentacles, aromated puree with truffle oil, 
carmelised onion, roasted bell peppers, greens 
emulsion

Creveți Jumbo la grătar   380gr
risotto cu legume, creveți, condimente

55,00 lei

Grilled Jumbo shrimps
vegetables risotto, shrimps, condiments

File de Somon   380gr
orez sălbatic, sos dijonaise

48,00 lei

Salmon File
wild rice, dijonnaise

File de Cod Sălbatic   380gr
ratatouille de legume, sos dijon

49,00 lei

Wild Cod fillet
ratatouille, dijonnaise sauce

File de Halibut                   380gr 
(Calcan de Groenlanda)   
legume blansate, emulsie de verdețuri

49,00 lei

Fillet of Halibut  
broiled vegetables, mixed greens emulsion

gl

gl co
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File de Păstrăv   380gr
legume blansate, sos de lămâie cu usturoi

43,00 lei

Trout fillet
steamed vegetable, garlic lemon sauce

pe co gl la

pe

pe

co

la

la
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File de Șalău în crustă   380gr
cartofi, zucchini, sos capere

45,00 lei

Pike Perch fillet in crust
potatoes, zucchini, meuniere sauce

gl pe

Midii în sos Provençale  650gr
midii, ceapă, usturoi, sos provençale

36,00 lei

Mussels in Provencale sauce
mussels, onions, garlic, provençale sauce

mo

mo

CHERHANA

pe la ou co mu

la

gl sf
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ZIGO S SPECIALS

Piept de curcan   460gr
cartofi dulci fondanți, sos de gălbiori cu șofran

42,00 lei

Turkey Breast
sweet potatoes, saffron mushroom sauce  

gl la

Fălcuțe de Vită   450gr
piure cu păstârnac, jiu aromat

49,00 lei

Beef cheeks
parsnip mashed potatoes, au jus

gl

Coq Au Vin    500gr
cocoșel de munte, legume, sos de vin roșu

49,00 lei

Coq Au Vin
coquelet, vegetables, red wine sauce

gl co la

Kofta de miel     460gr
frigărui de miel, sos tzatziki, salată, lipie

39,00 lei

Lamb Kofta
lamb skewers, tzatziki sauce, salad, flat bread

glla

Ciolan de miel    550gr
piure de cartofi, jiu aromat cu rozmarin, morcov și 
apio

47,00 lei

Lamb shank
mashed potatoes, lamb au jus aromated with 
rosemary, carrots and apio

gl te la

Rasol de Vită la Cuptor     450gr
rasol de vită, risotto cu legume

45,00 lei

Veal Osso Bucco
veal osso bucco, vegetables risotto

gl la te

ZIGO’s Cheeseburger     550gr
 carne vită maturată, mix de brânzeturi, bacon, ceapă, 
sos, roșii coapte, ardei copt, avocado, chiflă 

34,00 lei

ZIGO’s Cheeseburger
maturated beef, asorted cheese, bacon, onions, sauce, 
baked tomatoes, roasted pepper, avocado, bunn

glla

la

su ou

Rulou din Piept de Pui    400gr
piept de pui umplut cu mozzarella și ciuperci, piure de 
cartofi, pesmet, ou, sos gorgonzola

39,00 lei

Chicken Breast Rolls
chicken breast filled with mozzarella and 
mushrooms, breadcrumbs, egg, gorgonzola sauce

gloula



New York Steak  250gr
vrăbioară de vită maturată (Arg.)

79,00 lei

New York Steak
dry aged beef sirloin (Arg.)

gl

Zigo’s Whiskey              700gr 
Flavoured Steak
antricot black angus cu os maturat cu whiskey

169,00 lei Mușchi de Vită   200gr
mușchi de vită origine România

59,00 lei

Beef Tenderloin
Romanian beef tenderloin

Mușchi de Vită   300gr
mușchi de vită maturat origine Argentina 

99,00 lei

Beef Tenderloin
Argentinian dry aged beef tenderloin

Mușchiuleț de Berbecuț 200gr
mușchiuleț de berbecuț

49,00 lei

Mutton Tenderloin
mutton tenderloin

Tuna Steak  200gr
filé de ton, sos dijonnaise

59,00 lei

Tuna Steak
file of tuna fish, dijonnaise sauce

Creveți Marinați  200gr
creveți decorticați, ulei măsline, condimente

55,00 lei

Marinated Shrimps
shrimps, olive oil, condiments

* Produsele maturate sunt servite cu cartofi Zigo,
fasole verde soté și sosuri.

* All dry aged products are served with Zigo’s potatoes 
and sauted green beans.

DRY AGED PREMIUM BEEF ON HOT STONE

co cr

Ribeye Steak   350gr
antricot de vită maturată (Arg.)

99,00 lei

Ribeye steak
dry aged beef ribeye (Arg.)

gl

Zigo’s whiskey flavoured steak
whiskey dry aged bone in ribeye 

gl

T-bone Steak  750gr
mușchi și vrăbioară de vită maturată (B.A.)

149,00 lei

T-Bone Steak
dry aged beef tenderloin and sirloin (B.A.)

gl

gl pe mu ouco

gl

gl

gl
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Mizilic Românesc   200gr 
cârnați de pleșcoi, babic, șunculiță țărănească, 
mușchi filé, șorici, brânză burduf, telemea de oaie, 
ceapă, zacuscă

25,00 lei

Romanian Platter
lamb sausage, spicy sausage, traditional pork ham, 
pork skin, maturated cheese, sheep’s cheese, onion, 
eggplant stew

Carne de Porc la Garniță   450 gr
pulpă de porc, cârnați afumați și costiță la garniță, 
mămăligă, murături asortate

42,00 lei

Confit Pork Meat
pork meat, smoked sausages and pork ribs confit, 
polenta, asorted pickles

Trilogie de Carne   450gr
ceafă afumată, piept de curcan, cârnați de plescoi, 
cartofi  ZIGO, salată de sfeclă

39,00 lei

Meat Trilogy 
smoked pork ribeye, turkey breast, “plescoi”spicy 
sausages, ZIGO’s potatoes, beetroot salad

Pastramă de Berbecuț     300gr
pastramă, mămăligă

37,00 lei

Maturated Lamb Pastrami
lamb pastrami, polenta

Iahnie de Fasole cu Cârnați     450gr
de Pleșcoi
fasole, cârnați de plescoi

35,00 lei

Bean Casserole with Spicy Sausages
beans caserole, “plescoi” spicy sausages

TRADITIONAL GRILL

Piept de Curcan la Grătar    200gr 25,00 lei
Grilled Turkey Breast

Ceafă de porc afumată  200gr 32,00 lei
Smoked pork ribeye

Cotlețele de miel        300gr
(new zeeland)

59,00 lei

Lamb chops (new zeeland) co

Cârnați de Pleșcoi      200gr 23,00 lei
Pleșcoi spicy sausages

gl la mu
Dorada la Grătar  350gr 40,00 lei
Grilled Seabream pe



Lava Cake & Ice Cream    250gr
ciocolată, sos de fructe, înghețată

20,00 lei

Lava Cake & Ice Cream
dark chocolate, fruit sauce, ice cream

Tort Pavlova      180gr
bezea de casă, cremă, fructe

20,00 lei

Pavlova Cake
home made marsmallows, cream, fruits

Trilogie de Ciocolată    200gr 
trio de ciocolată albă, amăruie și lapte

18,00 lei

Chocolate Trilogy
trilogy of white, dark and milk chocolate

Cheescake   200gr
brânză, ou, smântână, unt, biscuiți, sos de fructe

20,00 lei

Cheesecake
cheese, egg, sour cream, buttery crackers, fruit sauce 

Brânzeturi Fine Asortate    200gr 25,00 lei
Assorted Cheese Plate

Înghețată   50gr
ciocolată, rom cu stafide, fructe de pădure, pepene 
galben, iaurt cu zmeură, vanilie 

7,00 lei

Ice Cream 
chocolate, rum with raisins, wild berries, 
cantaloupe, yoghurt with raspberries, vanilla

gl

gl

gl
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DESERTGARNITURI & SALATE
Cartofi Zigo  250gr
cartofi, ceapă, măsline

15,00 lei

Zigo’s potatoes
potatoes, onion, olives

Orez Sălbatic  200gr 12,00 lei
Wild Rice

Piure Aromat cu Trufe  200gr
cartofi, unt, lapte, ulei de trufe

18,00 lei

Mashed potatoes with truffle oil
potatoes, butter, milk, truffle oil

la

Legume la Grătar / soté  200gr
legume marinate la gratar sau soté

15,00 lei

Marinated Vegetables
fresh grilled marinated vegetables or sauted

Salată Mixtă de Sezon  200gr 12,00 lei
Mixed seasonal salad

Salată de Ardei Copți  180gr
ardei copți, oțet

15,00 lei

Roasted peppers salad
roasted peppers, vinegar

Salată de Sfeclă Roșie  180gr
sfeclă roșie, oțet

12,00 lei

Beetroot Salad
red beetroot, vinegar

sf

sf



Peroni Nastro Azzurro 0,40l 8 lei

Peroni Nastro Azzurro 0,30l 6 lei

LAGER DRAUGHT BEER

BEER

LAGER BEER 

NON - ALCOHOL

Ursus Non-Alcohol 0,50l 8 lei

Ursus Black 0,33l 7 lei

Ursus Pale Ale 0,33l 6 lei

SPECIALTY BEER

CIDRU

Kingswood Apple Cider 0,40l 9 lei

St. Stefanus 0,33l 15 lei

Grolsch Weizen 0,50l 12 lei

Ursus Cooler Non-Alcohol 0,50l 8 lei

Peroni Nastro Azzurro 0,50l 8 lei

Azuga Nepasteurizată 0,50l 12 lei

Ursus Retro 0,50l 8 lei

Peroni Nastro Azzurro 0,33l 7 lei

Ursus Premium 0,33l 7 lei

Grolsch 0,45l 10 lei

Asahi Super Dry 0,33l 10 lei

Pilsner Urquell 0,33l 10 lei

Efes Pilsener 0,50l 8 lei



COCKTAILS

smirnoff red, piure fructul pasiunii, sirop vanilie, 
suc de ananas, suc de lămâie

Zigo’s Cocktail 150 ml 22 lei
aperol, prosecco, apă minerală, portocală
Aperol spritz 22 lei

150 ml

150 ml

bailey’s, lichior cafea, sirop amaretto
Orgasm 110 ml 22 lei

smirnoff red, triplu sec, suc merișoare, lime
Cosmopolitan 110 ml 22 lei

smirnoff red, dry vermouth, măsline
Vodka Martini 110 ml 20 lei

smirnoff red, bailey’s, lichior cafea, frișcă
Chocolat Martini 110 ml 20 lei

prosecco, sirop de soc, suc lime, apă minerală, mentă
Hugo 22 lei

johnnie walker red, cinzano rosso, angostura bitter
Manhattan 110 ml 20 lei

whisky wild turkey, lichior amaretto
Godfather 90 ml 20 lei

jose cuervo gold, triplu sec, suc lime
Margarita 90 ml 20 lei

captain morgan white, mentă, lime, sirop zahăr
Mojito 200 ml 20 lei

captain morgan white, coca cola, suc lime
Cuba Libre 150 ml 20 lei

campari, suc portocale / apă tonică   
Campari Orange / Tonic 200 ml 20 lei

gordon’s, apă tonică   
Gin Tonic 200 ml 20 lei

gordon’s, vermouth rosso, campari
Negroni 90 ml 20 lei

Aperitivo Moments
Let’s start the evening with an aperitivo

Aperol Spritz Campari Tonic



NON ALCHOOLIC 250 ml

suc de mere verzi, blue curaçao, suc lime
Green Apple 18 lei

suc de mere verzi, suc de mere roșii, suc de portocale, 
blue curaçao, lime

Blue Sky 18 lei

piure de căpșune, suc de ananas, suc de portocale, lime
Strawberry Passion 18 lei

SHOTS 30 ml

bailey’s, triplu sec, lichior de cafea
B52 12 lei

smirnoff red, triplu sec, suc de lămâie, sirop de zahar
Kamikaze 12 lei

Jagermeister 12 lei

Tequila Jose Cuervo Gold 12 lei

SINGLE MALT & OLD WHISKEY 50 ml

Lagavulin 16 y.o. 39 lei

Chivas 12 y.o. 23 lei

Glenfiddich 12 y.o. 23 lei

Glenfiddich 18 y.o. 39 lei

Macallan Amber 39 lei

IRISH, SCOTCH & BOURBON WHISKEY 50 ml

Bushmills Original 19 lei

Johnnie Walker Black Label 23  lei

Johnnie Walker Red Label 19 lei

Glenlivet 25 lei

Jack Daniel’s 20 lei

Wild Turkey 81 19 lei



RUM 50 ml

Diplomatico Reserva Exclusiva 12y.o 26 lei

Captain Morgan White /Gold/Black 18 lei

VODKA 50 ml

Grey Goose 30 lei

Smirnoff Black 20 lei

Smirnoff Red 17 lei

Beluga 32 lei

GIN 50 ml

Tanqueray London Dry Gin 19 lei

Gordon’s London Dry Gin 18 lei

BRANDY & COGNAC 50 ml

Courvoisier XO 89 lei

Courvoisier VS 25 lei

Metaxa 7* 22 lei

Țuică Zetea 22 lei

Vinars Jidvei 18 lei

Brancoveanu XO 23 lei

LICHIOR & VERMOUTH 50 ml

Cinzano Rosso / Bianco 17 lei

Amaretto Disaronno 19 lei

Bailey’s 19 lei

Jägermeister 19 lei

Campari 19 lei



PURCARI 750 ml

Vinohora, cupaj alb, sec 90 lei

Vinohora, cupaj rose, sec 90 lei

Vinohora, cupaj roșu, sec 90 lei

Cabernet Sauvignon, roșu, sec 90 lei

BUDUREASCĂ PREMIUM HR  750 ml

Sauvignon Blanc, alb, sec 90 lei

Rose, sec 90 lei

Shiraz, roșu, sec 90 lei  

Fume Blanc, alb, sec 90 lei

Apogeum, Fetească Neagră, ediție 
limitată, roșu, sec

225 lei

PREMIUM SELECTION 750 ml

Taraboste, Pinoit Noir, Vartely 120 lei

Taraboste, Cupaj Alb, Vartely 115 lei

Origini Reserve, Budurească, roșu 115 lei

Smerenie, Oprișor, roșu, sec 195 lei

Negru de Purcari, Reserve, sec 180 lei

WINES

Alb de Purcari, sec 170 lei

Solo Quinta, Recas, alb, sec 125 lei



Moet & Chandon, rose 490 lei

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE 750 ml

Moet & Chandon 450 lei

Cuve de Purcari 150 lei

Colocviu Vibe, Fetească Neagră, 
Rose, brut

90 lei

Bottega, Prosecco 90 lei

Bottega, Prosecco     200ml 25 lei

WINES

COLECTIA VALAHORUM 750 ml

Chardonnay, alb, sec 90 lei

Rose, sec 90 lei

Fetească neagră, roșu, sec 90 lei

Fetească Albă, alb, demisec 90 lei

DOMENII 750 ml

Tămâioasă Românească, alb, 
demisec

80 lei

Busuioacă de Bohotin, rose, 
demidulce

80 lei

Fetească Neagră, roșu, sec 80 lei

Busuioacă de Bohotin, rose, 
demisec

80 lei



SOFT DRINKS

ENERGIZANT

Coca Cola 250 ml 7 lei

Coca Cola Zero 250 ml 7 lei

Sprite 250 ml 7 lei

Apă plată / minerală 330 ml 6 lei

Apă plată / minerală 750 ml 10 lei

Fanta 250 ml 7 lei

Tonic / Bitter Lemon / Mandarin
Schweppes 250 ml 7 lei

Lămâie / piersici
Fuzetea 250 ml 8 lei

Portocale / vișine /  piersici
Cappy Nectar 250 ml 8 lei

suc de lămâie, sirop trandafiri, piure piersici, apă plată / minerală
Zigo’s Fabulous Lemonade 210 ml 18 lei

suc de lămâie, sirop diverse arome, apă plată / minerală
Flavoured Lemonade 210 ml 17 lei

suc de lămâie, apă plată / minerală, miere
Classic Lemonade 485 ml 15 lei

Portocale /  Grapefruit / Mixt
Fresh Juice 210 ml 15 lei

cu lapte / cu frișcă
Cappuccino 145 ml 10 lei
lapte, ness, sirop de ciocolată
Dalgona Coffee 275 ml 17 lei

diverse arome
Ceai cald 180 ml 10 lei

COFFEE & TEA
Espresso BIO 45 ml 7 lei

Espresso Decaffeinato 45 ml 8 lei

Caffe Latte / Decaffeinato 275 ml 12 lei

Ciocolată caldă 225 ml 12 lei

Ness Frappe 275 ml 13 lei

LEMONADE & FRESH JUICE

Red Bull 250 ml 15 lei





Adresă:
Aleea Sporturilor, nr. 29, Buzău
fac e book/re stau rantz igo . ro
in stagram /re stau rantz igo . ro

www. re stau rant -z igo . ro

Contact:
0758 221 222


