FOOD MENU

DRINKS MENU

cold buffet
black forest ham, german cold cuts (blood
sausage, liver sausage, land jaeger),
beef salad, sausage salad, cheese salad, smoked trout
and mackerel with horseradish sauce, potatoes
salad, tomato salad, cucumber salad with dill, noodle
salad with green peas and ham, white cabbage salad,
green leaves, french dressing, cocktail dressing
assorted cheese
obatzda
bretzel, bread display

soft drinks
coca-cola, coca-cola zero, sprite, fanta 0.33l - 1 coin
dorna/ izvorul alb 0.33l - 1 coin
fruit juices: orange, grapefruit, apple, peach - 1 coin
vittel 0.5l, perrier 0.33l - 2 coins

hot buffet
german sausages, half grilled chicken, pfaelzer
spiesbraten, schweine haxen, potatoes
knoedel, spaetzle, sauerkraut, blood sausage and
liver sausage, white sausage, bread dumpling with
mushroom sauce, bavarian cabbage, sautéed
potatoes, meat loaf, smoked pork loin, smoked
bacon

ursus non-alcoholic beer / 0.33l - 2 coins

desserts
creme caramel, black forest cake, apple cake,
plum cake, apple strudel with vanilla sauce,
cherry crumble tart, quark cheese cake, black beer
brownies with truffle cream, pumpkin bread
pudding, autumn fest cupcakes (salted caramel and
pretzel cupcakes), fresh fruits: pineapple, melon,
water melon

hot drinks
coffee – 1 coin
espresso - 1 coin
cappuccino - 2 coins
café latte - 2 coins
fine tea - 2 coins

beer
warsteiner 0.5l - 2 coins/ 1L - 4 coins
konig ludwig weiss 0.5l - 2 coins / 1L - 4 coins
konig ludwig dunkel 0.5l - 2 coins / 1L - 4 coins

white, red & rose wines
cameleon white, green, red, pink
glass of 150 ml - 3 coins
schnapps
different flavours 40 ml - 3 coins

entrance and buffet access 130 lei
Note: 1 coin = 10 lei
Coins are available at the entrance or at the bars and will be use for payment when you order drinks.
For any other drinks please check our beach bar menu.

MENIU DE MÂNCARE

MENIU DE BĂUTURI

bufet rece
șuncă pădurea neagră, mezeluri germane
(sângerete, cârnați din ficat, land jaeger), salată
de vită, salată de cârnați, salată de brânză, păstrăv
afumat, macrou afumat, sos de hrean, salată de
cartofi, salată de roșii, salată de castraveți cu mărar,
salată de tăiței cu mazăre verde și șuncă, salată de
varză albă, salată verde, două tipuri de dressing,
platou cu brânzeturi, brânză obatzda, pretzel și
bufet cu diferite tipuri de pâine

băuturi răcoritoare
coca-cola, coca-cola zero, sprite, fanta 0.33l - 1 jeton
apă plată izvorul alb, apă minerală dorna 0.33l - 1 jeton
suc de fructe: portocală, grapefruit, măr, piersică - 1 jeton
vittel 0.5l, perrier 0.33l - 2 jetoane

bufet cald
cârnați germani, pui la grill, pfaelzer spiesbraten,
schweine haxen, knoedel din cartofi, spaetzle,
sauerkraut, sângerete, cârnați din ficat, cârnați albi,
găluște din pâine cu sos de ciuperci, varză bavareză,
cartofi sotați, sortiment de mezel din carne tocată
de porc - rețeta casei, mușchi de porc afumat, șuncă
afumată
desert
cremă de zahăr ars, tort pădurea neagră, pandișpan
cu mere, pandișpan cu prune, ștrudel cu mere și sos
vanilie, tartă cu cireșe, prăjitură cu brânză quark,
negrese cu bere neagră și cremă de ciocolată,
budincă de pâine cu dovleac, brioșe cu caramel
sărat și sare pretzel, fructe proaspete: ananas,
pepene galben și pepene verde

bere
warsteiner 0.5l - 2 jetoane / 1L - 4 jetoane
konig ludwig weiss 0.5l - 2 jetoane / 1L - 4 jetoane
konig ludwig dunkel 0.5l - 2 jetoane / 1L - 4 jetoane
ursus non-alcoholic beer / 0.33l - 2 jetoane
vin alb, roșu & rose
cameleon white, green, red, pink
pahar 150 ml - 3 jetoane
schnapps
diferite arome 40 ml - 3 jetoane
băuturi calde
cafea - 1 jeton
espresso - 1 jeton
cappuccino - 2 jetoane
café latte - 2 jetoane
ceai - 2 jetoane

intrarea și accesul la bufet 130 lei
Notă: 1 jeton = 10 lei
Jetoanele sunt disponibile la baruri și sunt folosite pentru plata băuturilor.
Vă rog să consultați meniul din Beach Bar pentru gama mai variată de băuturi.

