
Preluăm comenzi de torturi și prăjituri 
pentru evenimente, preparate cu grijă în 

laboratorul De La Georgia.



 

Cafea 
 
Espresso 6 lei 
cafea espresso 40ml 
Espresso Lung 6 lei 
cafea espresso 80ml 
Espresso Macchiato 7 lei 
cafea espresso, cremă de lapte 60 ml 
Espresso Doppio 11 lei 
cafea espresso dublă 80 ml 
Ristretto 6 lei 
cafea espresso 30 ml 
Americano 6 lei 
cafea espresso, apă fierbinte 100 ml 
Cappuccino 7 lei 
cafea  espresso,  cremă  de  lapte  100  ml 
Cappuccino vienez 7 lei 
cafea espresso, lapte, cremă de lapte, frișcă, 
scorțișoară 100 ml 
Cappuccino Shakerato  8 lei 
cafea espresso, lapte, sirop de zahăr, gheață 120 ml 
Irish Co�ee 18 lei 
cafea espresso, Irish Whiskey, frișcă, boabe 
de cafea 100 ml 
Latte Macchiato 8 lei 
cafea espresso, lapte, cremă de lapte 120 ml 
Aroma Latte 9 lei 
cafea espresso, lapte, cremă de lapte, 
aromă ciocolată sau caramel 120 ml 
Ness Frappé 10 lei 
cafea ness, zahăr, lapte, sirop de 
zahăr, gheață 300 ml 
Icecream Ness Frappé 12 lei 
cafea ness, zahăr, lapte, sirop de zahăr, înghețată, 
gheață 300 ml 
Flat White                                             12 lei 

  Double espresso, lapte 300ml 

Pentru cei însetați ... 
Pentru cei însetați ...



 

Băuturi calde 

Ciocolată caldă 7 lei 
ciocolată albă sau neagră, lapte 120 ml 
Ceai infuzie 6 lei 
fructe, mentă, ghimbir, verde, negru 200 ml 
Miere 1 leu 

Răcoritoare 

Coca Cola 250 ml 6 lei 
Fanta 250 ml 6 lei 
Schweppes 250 ml 6 lei 
Cappy 250 ml 7 lei 
Fuzetea 250 ml 7 lei 
Limonadă clasică 500 ml 10 lei 
Limonadă cu portocale 500 ml 12 lei 
Limonadă cu soc 500 ml 12 lei 
Limonadă cu mentă 500 ml 12 lei 
Limonadă cu pepene galben 500 ml 12 lei 
Limonadă cu fructe de pădure 500 ml 12 lei 
Limonadă cu kiwi 500 ml 12 lei 
Limonadă cu căpșuni 500 ml  12 lei 
Limonadă cu Pina Colada 500 ml 13 lei 
Fresh de portocale 250 ml 10 lei 
Fresh de grapefruit 250 ml 10 lei 
Fresh de măr 250 ml 10 lei 
Milkshake cu Oreo 300 ml 12 lei 
lapte, frișcă lichidă, biscuiți Oreo 
Milkshake cu Sneakers 300 ml 12 lei 
lapte, frișcă lichidă, Sneakers 
Milkshake cu Kinder Bueno 300 ml 12 lei 
lapte, frișcă lichidă, Kinder Bueno 
Milkshake cu fructe 300 ml 12 lei 
lapte, frișcă lichidă, fructe de pădure 
Apă Dorna 330 ml 6 lei 
Apă Dorna 750 ml 10 lei 



 

Bere 
 
Staropramen Blonda 330 ml 5 lei 
Staropramen Nefiltrată 330 ml                     6 lei  
Staropramen Bruna 330 ml 6 lei 
Beck’s 330 ml 6 lei 
Stella Artois 330 ml 7 lei 
Stella Artois fără alcool 500 ml 7 lei 
Ursus 330 ml 7 lei 
Hoegaarden 330 ml 12 lei 
Le�e brună 330 ml 12 lei 
Bergenbier Fresh Lemon 500 ml 6 lei 
Csiki Sor blondă 500 ml 8 lei 
Corona 330 ml 12 lei 

 

Bere draught 
 
Stella Artois 400 ml 7 lei 

 
 
Cidru 
 
Old Mout Cider 500 ml 12 lei 

Kiwi lime / Summer berries / Passion fruit 

 
Tăria casei (la țoi) 

Țuică de prune 50 ml 8 lei 
Vișinată 50 ml 8 lei 



 
 
 

Energizante 

Redbull 250 ml 10 lei 
Burn 250 ml 7 lei 

Băuturi lungi 

Vodka Apple 14 lei 
vodka, suc de mere, gheață 250 ml 
Vodka Orange 14 lei 
vodka, suc de portocale, gheață 250 ml 
Campari Orange 16 lei 
Campari, suc de portocale, grenadine, 
gheață 250 ml 
Jagerbomb 16 lei 
Jagermeister, energizant, gheață 250 ml 
Cuba Libre 16 lei 
Rom, lime, zahăr brun, coca cola 250 ml 
Gin Tonic 16 lei 
Gin, apă tonică, felie de lămâie sau 
castravete 250 ml 
Martini Tonic 16 lei 
Martini Bianco, apă tonică, grapefruit 250 ml 
Tequila Sunrise 16 lei 
Tequila, suc de portocale, grenadine 250 ml 
Silver Breeze 18 lei 
Tequila Silver, suc de grapefruit, suc de 
merișoare, limonadă, lămâie 250 ml 



 

Cocktailuri cu alcool 
 
Mojito 18 lei 
Rom, lime, mentă, zahăr brun, apă minerală, 
fulgi de gheață 250 ml 
Piña Colada 17 lei 
Rom, suc de ananas, suc de portocale, 
cocos, gheață 250 ml 
Martini Clasic 20 lei 
Martini, Gin 100 ml 
Long Island Ice Tea 22 lei 
Vodka, Rom, Tequila, Gin, Triplu Sec, lămâie, 
Coca Cola 250 ml 
Margarita 18 lei 
Tequila, Triplu Sec, lime, sare 150 ml 
Caipirinha 18 lei 
Cachaca, lime, zahăr brun, apă minerală, 
gheață 250 ml 
Caipiroska 17 lei 
Vodka, zahăr, lime, gheață 150 ml 
Caipiroska cu căpșuni 18 lei 
Vodka, zahăr, lime, piure de căpșuni, gheață 
150 ml 
Mai Tai 20 lei 
Rom alb, Rom negru, Triplu Sec, Amaretto, 
lămâie, ananas, zahăr 150 ml 
Cosmopolitan 18 lei 
Vodka, Triplu Sec, suc de afine, 
lime, gheață 150 ml 
Bloody Mary 18 lei 
Vodka, suc de roșii, sare, piper, 
tabasco, worcester 250 ml 
Sex on the Beach 18 lei 
Vodka, Peachtree, suc de portocale, suc de 
merișoare 250 ml 
Orgasm 18 lei 
Bailey’s, Kahlua, Amaretto, frișcă lichidă, 
scorțișoară 120 ml 



 
Passion fruit Martini 22 lei 
Vodka, prosecco, piure fructul pasiunii, 
150 ml 
Manhattan 20 lei 
Whiskey, Vermouth, Bitter Angostura 250 ml 
Daiquiri 16 lei 
Rom, lime, zahăr 150 ml 
White Russian 17 lei 
Kahlua, Vodka, frișcă, gheață 150ml 
Sangria 40 lei 
Vin roșu, Brandy, suc de portocale, apă 
minerală, zahăr brun, gheață 1000ml 
Godfather 18 lei 
Whiskey, lichior de Amaretto 150ml 
Negroni 20 lei 
Gin, Campari, Sweet Vermouth 150ml 

Cocktailuri pe bază 
de Prosecco 

Hugo 16 lei 
Prosecco, sirop de soc, lime, mentă, gheață 200 ml 
Aperol Spritz 18 lei 
Aperol, Prosecco, apă minerală, gheață 200 ml 
Mimosa 15 lei 
Prosecco, suc de portocale 150 ml 
Bellini 15 lei 
Prosecco, piure de piersici 150 ml 
Sorbeto cu prosecco 200ml                          20 lei 

Cocktailuri fără alcool 

Fantasy 10 lei 
suc de portocale, suc de piersici, grenadine, 
blue curaçao, gheață 250 ml 
Green Apple 10 lei 
suc de mere verzi, lime, zahăr brun, blue curaçao, 
gheață 250 ml 
Virgin Mary 12 lei 
suc de roșii, sare, piper, worcester, 
tabasco, gheață 250 ml 
Jalapeño Watermelon Agua Fresca 14 lei 
piure de pepene roșu, sirop de jalapeño, sare, apă, 
gheață 250 ml 

 



 

Lichior 
Chambord 40 ml 14 lei 
Bailey’s 40 ml 10 lei 
Dissarono 40 ml 10 lei 
Cointreau 40 ml 12 lei 
Ramazzotti Sambuca 40 ml 10 lei 
Kahlua 40 ml 9 lei 
Peachtree 40 ml 10 lei 
Limoncello 40 ml 12 lei 

Digestive 
Jagermeister 40 ml 10 lei 
Unicum 40 ml 12 lei 
Sorbeto cu Vodka 200 ml 22 lei 

Vodka 
Absolut Vodka 40 ml 10 lei 
Finlandia 40 ml 10 lei 
Crystal Head 40 ml 25 lei 

Rom 
Bacardi Carta Blanca 40 ml 10 lei 
Bacardi Carta Negra 40 ml 12 lei 
Pitu Cachaca 40 ml 12 lei 

Brandy / Cognac 
Vinars de Jidvei 40 ml 10 lei 
Courvousier VSOP 40 ml 16 lei 
Hennessy 40 ml 28 lei 

Gin 
  Bombay Sapphire 40 ml 10 lei 

  Tanqueray 40 ml                                            12 lei 

  Tanqueray Sevilla 40 ml                              14 lei 

 



 

Whiskey 
 
Jim Beam Bourbon 40 ml 8 lei 
Jameson Irish 40 ml 12 lei 
Jack Daniels Tennessee 40 ml 12 lei 
Gentleman Jack Tennessee 40 ml 14 lei 
Chivas Regal 12 yo Scotch 40 ml 17 lei 
Chivas Regal 18 yo Scotch 40 ml 26 lei 
Glennfiddich 12 years single malt 40 ml 14 lei 

 

Shoturi 
 
Absint 30 ml 7 lei 
Icecream 30 ml 7 lei 
Bailey’s și lichior de pepene verde 
Jagermeister 30 ml 7 lei 
B52 30 ml 8 lei 
lichior de cafea, Bailey’s, Triplu Sec 
Brain Damage 30 ml 8 lei 
Peachtree, Bailey’s, grenadine 
Bloody Mary 30 ml 8 lei 
vodka, suc de roșii, sare, piper, tabasco, worcester 
Passport to Hell 30 ml 8 lei 
Whiskey, Brandy, Triplu Sec 
Kamikaze 30 ml 7 lei 
Vodka, Triplu Sec, blue curaçao 
Stroh 30 ml 9 lei 
Tequila 30 ml 7 lei 

 
 

Vermouth 
Martini Bianco 40 ml 8 lei 
Martini Rosso 40 ml 8 lei 



 

Listă alergeni 
 
Conform Directivei 2000/13/CE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI din 20 martie 2000, alergenii din 
alimente se pot încadra în următoarele grupe: 

 
1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, 
ovăz, orz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai 
acestora) și produse derivate. 

 
2. Crustacee și produse derivate. 

 
3. Ouă și produse derivate. 

 
4. Pește și produse derivate. 

 
5. Arahide și produse derivate. 

 
6. Soia și produse derivate. 

 
7. Lapte și produse derivate. 

 
8. Fructe cu coajă (migdale, alune de pădure, nuci, 
nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic, nuci de 
Macadamia și nuci de Queensland) 
și produse derivate. 

 
9. Țelină și produse derivate. 

 
10. Muștar și produse derivate. 

 
11. Semințe de susan și produse derivate. 

 
12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de 
pește 10mg/kg sau 10 mg/litru. 

 
13. Lupin și produse derivate. 

 
14. Moluște și produse derivate. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Aperitiv 
Deliciul Domnitei 400g                            40 lei 
Branza Camembert la cuptor, Humus, carnaciori picanti, 
morcovi, telina, masline, grisine 

Platou boieresc mare 2000g 150 lei 
mușchiuleț  de  porc  afumat, carnati picanti, jumari, 
salam de casa, salam picant, zacusca, untura, branza 
de burduf, cascaval, rosii, ceapa 

Platou boieresc mic 1200g                         100 lei 
mușchiuleț  de  porc  afumat, carnati picanti, jumari, 
salam de casa, salam picant, zacusca, untura, branza 
de burduf, cascaval, rosii, ceapa 
  
Platou brânzeturi fine 400g • 50g • 50g      65 lei 
mix de brânzeturi, miez de nucă, boabe de 
struguri, felii de măr, miere de albine 
Platou brânzeturi fine 200g • 50g  35 lei 
mix de brânzeturi, miez de nucă, boabe de 
struguri, felii de măr, miere de albine 

Ciorbe 
Ciorbă de legume 500g 15 lei 
Ciorbă de văcuță 500g • 60g 16 lei 
Ciorbă de burtă 500g • 100g 18 lei 
Ciorbă de tarhon cu afumatura 500g 18 lei 
Gulaș transilvănean 500g • 120g 22 lei 
carne de văcuță și găluște de casă 
Supa crema cu crutoane 500g                        18 lei 
Smântână 50g 3 lei 
Ardei iute 1 buc 2 lei 
Pâine 120g 3 lei 
Ceapă roșie 200g 4 lei 

Pentru cei înfometați ... 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fel principal 
Rasol de miel 350g • 250g 65 lei 
Rasol de miel la cuptor, cu sos de vin,                    
spanac si quinoa 

Pulpă de rață 150g • 200g • 50g 45 lei 
Pulpă de rață pe pat de varză roșie, mar copt, 
stropită cu sos de portocale și garnitura de 
cartofi Duchesse 

Ciolan boieresc  400g • 50g • 150g 35 lei 
Ciolan de porc gătit lent cu hrean și sfeclă roșie 

Ciolan boieresc cu fasole 400g • 300g 40 lei 
Ciolan de porc gătit lent cu fasole 

Ceafă Conac 200g • 100g • 100g • 50g 29 lei 
Ceafă de porc în pesmet cu cartofi aurii, 
ciupercuțe cu brânză la cuptor și sos de ardei copt 

Șnițelul Boierului 220g • 150g • 50g 28 lei 
Șnițel de porc cu cartofi prăjiți și sos de ciuperci 

Șnițelul Domniței 220g • 200g 28 lei 
Șnițel din piept de pui în fulgi de porumb și 
orez cu ciuperci 

Pui Somnoros 220g • 200g • 50g 29 lei 
Piept de pui la grătar cu mozarella și roșii, 
piure de cartofi și sos de ardei copt 

Somon Boieresc 200g•100g•100g• 50g 48 lei 
Somon în crustă de susan cu cartofi natur, 
sote de spanac și sos olandez 

Păstrăv în fulgi 200g • 250g • 50g 38 lei 
File de păstrăv cu fulgi de porumb, cartofi 
natur și sos de usturoi 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fel principal 

Tocănița Casei 300g • 200g 22 lei 
Tocăniță de ciuperci proaspete cu mămăliguță 

Tocănița de vițel 250g • 200g 32 lei 
Tocăniță de vițel cu mămăliguță 

Burger ”La Conac” 350g • 200g 28 lei 
Burger de vită, branza cheddar, 
salata, rosie, ceapa, cu  cartofi 
pai si sos roze, sos BBQ 

Specialitatea bucatarului 330g • 200g 45 lei 
Dorada la gratar cu cartofi natur si dressing 
tabule 
 
Tigaie picanta cu pui 350g                28 lei   
Ardei gras, ardei iute, ceapa, piept de pui, sos 
de soia, sweet chilli, lipie 
       
Ficatei de pui la tigaie250g,200g  22 lei             
Ficatei de pui, vin, ceapa, piure de cartofi          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 lei

28 lei



 

Sosuri 

Sos de ardei copt 60g 4 lei 
ardei, ulei de măsline, oțet 
Sos de ciuperci 60g 4 lei 
ciuperci, ceapă, smântână vegetală 
Sos olandez 60g 4 lei 
unt, ou, lapte, făină 
Sos gorgonzola 60g 4 lei 
ceapă, gorgonzola 
Sos de usturoi 60g 3 lei 
usturoi, ulei, maioneză, ou, smântână 
Sos de maioneză 60g 3 lei 
ou, ulei 
Ketchup dulce/picant 60g 3 lei 
pulpă de roșii, ulei 

 
     Sos Barbeque 60g                                       3 lei 
 
     Sos Roze  60g                                              4 lei 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Salatele casei 
Salată cu piept de pui 200g • 250g 25 lei 
Piept de pui, mix salată, mix semințe, parmezan, roșii 
cherry, castraveți, măsline, ceapă roșie, 
ardei, dressing de iaurt și mango 

Salată cu ton 120g • 250g 24 lei 
Ton, mix salată, mix semințe, parmezan, 
roșii cherry, castraveți, măsline, ceapă 
roșie, ardei, dressing de lămâie 

Salată cu file de pește 200g • 250g 33 lei 
File de somon și păstrăv, mix salată, mix 
semințe, parmezan, roșii cherry, castraveți, 
măsline, ceapă roșie, ardei, dressing de iaurt 
și mango 

Salată cu brânză fină de capră 300g 35 lei 
Salata eisberg, rucola, roșii, ardei dolce 
lacrima, dressing cu iaurt, lamaie si menta 

Dressing extra 60g 4 lei 

Salate 
Salată de ardei copt 250g 8 lei 
Salată de sezon 200g 6 lei 
Salată de sfeclă 200g 6 lei 
Salată de sfeclă cu hrean 220g 7 lei 
Salată de murături asortate 200g 6 lei 
Salată de ceapă roșie 200g 4 lei 
Salată coleslaw 200g 6 lei 
varză, morcovi, maioneză 
Zacuscă 120g 5 lei 
cu vinete, cu ciuperci sau cu fasole 
Zacuscă borcan 310g 10 lei 
cu vinete, cu ciuperci sau cu fasole 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pizza 
Margherita 450g 20 lei 
sos de roșii, mozzarella, roșii cherry, rucola 
Pizza Prosciutto 500g 22 lei 
sos de roșii, mozzarella, șuncă 
Pizza Prosciutto Funghi 550g 24 lei 
sos de roșii, mozzarella, șuncă, ciuperci 
Pizza Capriciosa 650g 26 lei 
sos de roșii, mozzarella, șuncă, salam, ardei, 
măsline 

Pizza Quatro Stagioni 550g 25 lei 
sos de roșii, salam, șuncă, ciuperci, mozzarella,  
măsline 
Pizza Quatro Formagi 600g 28 lei 
sos de roșii, mozzarella, parmezan, brânză de 
burduf, gorgonzola 
Pizza Diavolo 550g 23 lei 
sos de roșii, salam picant, mozzarella, măsline 

Pizza Vegetariană 650g 23 lei 
sos de roșii, mozzarella, ciuperci, ardei, porumb, 
măsline, ceapă 
Pizza Vegană 650g 22 lei 
sos de roșii, ciuperci, ardei, porumb, măsline 
Pizza La Conac 700g 35 lei 
sos de roșii, mozzarella, șuncă, bacon, salam 
picant, cabanos, ciuperci, ardei 
Pizza Tonno e Cipolla 550g 28 lei 
sos de roșii, ton, ceapă, măsline, mozzarella, 
lămâie 
Focaccia 300g 10 lei 
ulei de măsline, sare, usturoi, busuioc 



 
 
 
 
 
 
 
 

Plăcinte 
Plăcintă cu brânză 500g 13 lei 
făină, ulei, mix de brânzeturi: mozzarella, 
brânză de burduf și cașcaval 

Plăcintă cu șuncă, ciuperci și 15 lei 
cașcaval 500g 
făină, ulei, șuncă, ciuperci, cașcaval 

Plăcintă cu cartofi 500g 12 lei 
făină, ulei, cartofi 

Plăcintă cu varză 500g 12 lei 
făină, ulei, varză 

 
Paste 
Penne Arabiatta 450g 25 lei 
Penne, sos de rosii, ardei, masline, busuioc 

Spaghete Carbonara 450g 25 lei 
Spaghetti,  bacon,  parmezan,  galbenuș  de  ou, 
smântână, 

Penne Quatro Formagi 450g 27 lei 
Penne, smântână, gorgonzola, parmezan, 
mozzarella, brânză cedar, 

Tagliatelle cu spanac și gorgonzola500g 27 lei 
Tagliatelle, unt,spanac, smântână, gorgonzola, 

 

Parmezan extra   5 lei  



 
 
 
 
 
 
 
 

Sosuri 

Sos de roșii dulce 50g 3 lei 
Sos de roșii picant 50g 3 lei 

Cutie pizza mare 2 lei 
Cutie pizza mică 1 leu 

 
 

Extra 

Salam 50g 3 lei 
Salam picant 50g 4 lei 
Șuncă 50g 3 lei 
Bacon 50g 4 lei 
Cabanos 50g 3 lei 
Ton 100g 7 lei 
Gorgonzola 30g 5 lei 
Parmezan 30g 5 lei 
Mozzarella 50g 4 lei 
Ciuperci 30g 3 lei 
Ardei/ Porumb/ Măsline 30g 2 lei 
Ceapă/ Roșii 30g 2 lei 
Rucola 20g 2 lei 



 
 
 
 
 
 
 
 

Produse vegetariene 

Ciorbă de legume 500g 15 lei 

Pizza Vegană 650g 22 lei 
sos de roșii, ciuperci, ardei, porumb, măsline 

Focaccia 300g 10 lei 
ulei de măsline, sare, usturoi, busuioc 

Tocănița Casei 300g • 200g 22 lei 
Tocăniță de ciuperci proaspete cu mămăliguță 

Legume la grătar cu cartofi aurii 200g 19 lei 

Sote de ciuperci cu garnitură de: 200g 19 lei 
orez/cartofi aurii/cartofi natur/cartofi prăjiți 

Plăcintă cu cartofi 500g 12 lei 
făină, ulei, cartofi 

Plăcintă cu varză 500g 12 lei 
făină, ulei, varză 

Prăjitură cu măr 200g 7 lei 
aluat foietaj, mere, zahăr, scorțișoară 

Înghețata casei asortată 4 globuri 120g 12 lei 
de post: lămâie, zmeură 

 
       Zacusca la borcan 320g                               10 lei 
 
    



 
 
 
 

Desert 
Clătite cu dulceață de căpșuni, 9 lei 
caise, vișine sau ciocolată 160g 
ou, lapte, făină, ulei, zahăr, dulceață/ciocolată 

Clătite la cuptor cu brânză de 22 lei 
vaci, stafide și sos de vanilie 350g 
ou, lapte, făină, ulei, zahăr, brânză de 
vaci, stafide, vanilie 

Papanaș cu smântână și dulceață 9 lei 
afine/fructe  de  pădure/căpșuni   1  bucată  150g 
brânză de vaci, zahăr, sare, ou, griș, 
făină, pesmet 

Lapte de pasăre 300g 10 lei 
lapte, ouă, vanilie 

Prăjitură caldă 12 lei 
cu măr și înghețată 200g • 60g 
aluat foietaj, mere, zahăr, scorțișoară, 
lapte, ou, vanilie 

Prăjitură caldă                                         10 lei 
cu măr și sos de vanilie 200g • 100g 
aluat foietaj, mere, zahăr, scorțișoară, 
smântână vegetală, zahar vanilat, zahar, 
lapte 

Cremeșul casei 220g 7 lei 
aluat foietaj, făină, zahăr, lapte, 
zahăr vanilinat, budincă vanilie, ouă 

Doboș de Altădată 100g 7 lei 
ouă, zahăr, făină, unt, cacao, 
ulei, cuvertură de ciocolată, 
lapte 

Prăjitură cu măr 200g 7 lei 
aluat foietaj, mere, zahăr, scorțișoară 

 
 

Pentru cei po�icioși 
... Pentru cei pofticioși ...



 
 
 
 
 

Tort Oreo 250g                                                12 lei 
Tort Padurea Neagra 250g                         12 lei 
Tiramisu 200g                                                  15 lei 
Înghețata casei asortată 4 globuri 120g 14 lei 
vanilie, ciocolată, lămâie, zmeură 

Înghețata casei asortată 4 globuri 120g 12 lei 
de post: lămâie, zmeură 

Caserolă ciocolată de casă asortată 15 lei 
4 sortimente 400g 
lapte praf integral, cacao, zahăr, 
grasimi vegetale, amidon de porumb, 
aromă vanilie, nucă, stafide 
Dulceața casei 320g 10 lei 
(nectarine, măceșe, prune) 
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