Mic dejun
cuib la fontă

25 LEI

2 oua, ciuperci, ceapa verde, sos rosu, cascaval,
patrunjel, usturoi, paine prajita

toast omletă
2 felii de paine, ulei picant, usturoi, 2 oua, mix
salata, mix seminte, ciuperci, otet balsamic

toast la cuptor
3 felii de paine, cascaval, ceapa verde,
ciuperci, seminte de dovleac, verdeata, otet
balsamic.

18 LEI

16 LEI

Fel principal
paste cu legume

Gustari
sambure - pate seminte

paste, ciuperci, ceapa verde, usturoi verde,
sos rosu/smantana, condimente, drojdie
inactiva, verdeata

15 LEI

15 LEI

patrunjel, semințe de floarea soarelui, ulei de floarea
soarelui presat la rece, zeamă de lămâie, usturoi, sare,
piper.

tartine asortate

sticky tofu

30 LEI

tofu, noodles artizanali, usturoi, ceapa verde, otet
balsamic, sare, piper, condimente, alune, amidon,
seminte susan.

semințe de floarea soarelui, ulei de floarea
soarelui presat la rece, zeamă de lămâie,
usturoi, sare, piper.

sambure - pesto

27 LEI

12 LEI

3 felii de paine cu pateuri de: pesto cu patrunjel, pate
de seminte, crema de tofu & mix seminte, mix salata,
verdeata.

legume dulci-picante

27 LEI

morcov, ciuperci, usturoi, ceapa verde, zahar, noodles
artizanali, chilli, sare, piper.

supa crema

14 LEI

legume de sezon, condimente.

bors
Legume de sezon, condimente, verdeață.

14 LEI

Turte & burgeri
turta cu telemea

27 LEI

turta din faina integrala, telemea in crusta de
seminte, pesto, ceapa verde, ridichi, salata
verde, sos de usturoi.

turta cu ou

27 LEI

turta din faina integrala, ou, crema de tofu,
ceapa verde, ridichi, salata verde, mustar

turta vegana

Garnituri & sosuri
cartofi la tigaie

12 LEI

cartofi, cimbru, usturoi verde, ceapa verde,
ulei, condimente.

salata morcov marinat

9 LEI

morcov, zahăr, condimente.

sos rosu

3 LEI

roșii pasate, usturoi, verdeață, condimente.

sos alb
smântâna, usturoi, mărar, lamâie.

sos rose

4 LEI
4 LEI

roșii pasate, usturoi, smântâna, patrunjel.

sos picant
roșii pasate, chilli.

sos verde

3 LEI
4 LEI

pesto, smântâna.

Deserturi
tarta cremoasa

15 LEI

lapte, oua, biscuiti, amidon, zahar, unt.

tarta cu fructe

12 LEI

ulei, bors, zahar, faina, fructe de sezon.

fursec vegan
unt arahide, faina, ulei, zahar.

fursec ciocolata
unt, ciocolata neagra, oua, zahat, faina.

5 LEI
7 LEI

27 LEI

turta din faina integrala, marinata de morcov,
pesto, ceapa murata, salata verde, ridichi, sos
de mustar (sos rosu, mustar, boia ardei, cajun,
verdeata).

burger vegan
Chifla din paine integrala, (morcov, telina,
sfecla rosie, linte, ceapa, usturoi, faina,
verdeata, condimente), ceapa murata, ridichi,
salata verde, sos de mustar.

cheeseburger

27 LEI

30 LEI

chifla din paine integrala, (morcov, telina,
sfecla rosie, linte, ceapa, usturoi, faina,
verdeata, condimente),pesto, ceapa murata,
ridichi, salata verde, sos de usturoi, telemea in
crusta de seminte.

eggburger
chifla din paine integrala, (morcov, telina,
sfecla rosie, linte, ceapa, usturoi, faina,
verdeata, condimente),pesto, ceapa murata,
ridichi, salata verde, crema tofu, ou.

30 LEI

Racoritoare & ceaiuri

Cafea Bio Fairtrade
espresso

7 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde
Women. 30ml

espresso lung

7 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
60ml

espresso dublu

10 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
60ml

americano

7 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
60ml

capuccino

9 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
150ml

11 LEI

cafea rece

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
250ml

caffe latte

10 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
200ml

flat white

14 LEI

cafea certificata bio Fairtrade Ethiopia Bonde Women.
150ml

12 LEI

bere nefiltrată, semi-pasteurizată, Roman. 500 ml

nemteana aramie

12 LEI

bere nefiltrată, semi-pasteurizată, Roman. 500ml

nemteana fara alcool

10 LEI

bere nefiltrată, semi-pasteurizată, Roman. 500ml

cearfisa pilsner

15 LEI

bere artizanală, nepasteurizată, nefiltrată, Iași. 500ml

cearfisa pale ale

15 LEI

bere artizanală, nepasteurizată, nefiltrată, Iași. 500ml

cearfisa weissbier

15 LEI

bere artizanală, nepasteurizată, nefiltrată, Iași. 500ml

solca

8 LEI

bere blonda pasteurizata, produsa si imbuteliata in
Suceava. 500ml

calimani
bere blonda pasteurizata, produsa si imbuteliata in
Suceava. 500ml

Ana are nectar caise

10 LEI

Ana are - nectar de caise - produs
pasteurizat

Jugo fresco (suc natural)

10 LEI

variante: mere și gutui, mere și struguri, mere si
morcov, mere si aronia.

sifon cu sirop natural
sifon, sirop natural cu miere: papadie, mure,
brad, catina, ghimbir, afine, trandafir, menta,
soc.

sirop de lavanda

infuzie din flori de lavandă 62.3%, miere de
albine polifloră 37.4%, ulei esențial de lavandă
0.1%, colorant alimentar 0.2% . Fără
conservanți.

sifon

7 LEI

9 LEI

3 LEI

250ml.

ceai antistres & insomnie
tei, melisă, salvie, isop, busuioc, lavandă,
sunătoare, măghiran, sulfină, frunze şi flori de
păducel, iasomie. 300ml.
1L • 20 Ron

sena, isop, busuioc, coada calului, păpădie,
lavandă, cicoare, soc, cimbru, cimbrişor,
echinacea, crăiţe, pelin. 300ml.
1L • 20 Ron

ceai imunitate
echinacea, cimbrişor, mentă, busuioc, salvie.
300ml.
1L • 20 Ron

ceai antioxidant

8 LEI

8 LEI

8 LEI

8 LEI

petale de trandafir, salcâm, busuioc, senna,
salvie, mentă, melisă, fenicul, măceş,
cimbrişor, sunătoare, tei, albăstrele. 300ml
1L • 20 Ron

infuzie de plante bio

8 LEI

cimbrișor, echinacea, busuioc, salvie, mentă, tei, mușețel.
300ml
1L • 20 Ron

lapte cu roscove

8 LEI

lapte, roșcove Indulcit cu zahăr sau miere, la
alegere. 250ml

milkshake

7 LEI

8 LEI

Suc natural, fără zahăr, fără conservanți.
Variante: mere verzi; mere si catina; mere si
pere; mere si visine; mere si afine.

ceai detoxifiere

Bere artizanala
nemteana blonda

Ana are (suc natural)

lapte miere, roșcove, seminte de floarea,
gheata 250ml

mentosana
lapte, sirop de menta cu miere, gheata. 250ml

12 LEI
10 LEI

Vinuri romanesti

Alcool

vin alb Strunga

vinars

12 LEI

afinata

8 LEI

palinca

8 LEI

caisata

8LEI

vin rosu Strunga

samaro

8 LEI

vin alb- Delta Dunarii

50ml
30ml
30ml
30ml
30ml

lichior ienupar

12 LEI

vodca Voronskaya Bio

10 LEI

30ml
50ml

70 LEI

fetească albă, sec. 750ml

vin roze Strunga

70 LEI

busuioacă de Bohotin, sec. 750ml

70 LEI

merlot, sec. 750ml

80 LEI

ecologic. 750ml

vin roze- Delta Dunarii

80 LEI

ecologic. 750ml

vin rosu- Delta Dunarii

80 LEI

ecologic. 750ml

vin alb- Hremeziu

70 LEI

chardonnay. 750ml

vin rose- Hremeziu

70 LEI

feteasca neagra, demisec. 750ml

vin rosu- Hremeziu

70 LEI

carbenet sauvignon, demisec. 750ml

vin la pahar- Delta Dunarii

18LEI

ecologic, rose, alb, sec. 125ml

Cocktailuri
mojito romanesc

17 LEI

afinata, sirop de menta, lamaie, sifon, gheata. 250ml

la vie en rose
sirop de , vin rose, lamaie, sifon si gheata. 300ml

22 LEI

Hrană fără carne
În CUIB servim doar #hranăfarăcarne și oferim fiecare produs din meniu şi în variantă vegană.
Reducem astfel amprenta de carbon şi contribuim la bunăstarea animalelor și la sănătatea umană

Apă fără plastic
Comerț echitabil

Considerăm apa un drept, nu în produs și vrem să avem o planetă fără deșeuri,
motiv pentru care vă oferim #apăfărăplastic, gratuit.

Fiecare cafea savurată la noi a fost și va fi însoțită de certificarea Fair Trade,
cea mai bună garanție pe care o avem pentru respectarea drepturilor și asigurarea demnității
producătorilor din Sudul Global.

Hrană locală - Km0

Majoritatea ingredientelor pe care le folosim sunt produse în România și ne străduim să reducem cât mai mult
kilometrii pe care-i parcurg alimentele până a ajunge în farfuria ta. Sprijinim astfel economia locală și avem o
amprentă ecologică de cel puțin 10 ori mai mică decât cea a meniurilor convenționale.

Hrană fără risipă
Gătim un număr limitat de porții zilnic pentru a nu risipi mâncarea, iar resturile organice generate în
bucătăria noastră sunt compostate spre a fertiliza, în modul cel mai natural, solul pentru noi roade.

Răsplătim mersul pe bicicletă
Folosirea bicicletei contribuie la sănătatea oamenilor și a planetei. O alegere bună, pe care o răsplătim cum se
cuvine, oferind reduceri pentru bicicliste și bicicliști:
10% reducere când luați masa la noi
20% reducere când luați hrana la pachet
30% reducere când luați hrana la pachet, în recipientele proprii

