




MIC DEJUN

OUĂ BĂTUTE (scrob) 250g........17 ron
(ouă, smântână, unt, civas) 

CROQUE  MADAMME 350G.......26 ron
(pâine, mozarella, șuncă , ou, salată )  

MIC DEJUN ENGLEZESC 400G......29 ron
(fasole, cârnați, bacon, ouă, salată, pâine)

OUA BENEDICT CU SOMON AFUMAT 
SAU CU PROSCIUTTO CRUDO 
380G...........................................29/32 ron
(ou, somon afumat sau prosciutto crudo, 
sos hollandaise)

MIC DEJUN TRAFFIC 300G......25 ron
(ouă ochiuri/fierte, roșii, castraveți, telemea, 
bacon, măsline) 

OMLETĂ FRANȚUZEASCĂ  300 G .....25 ron
(ouă, bacon, ardei gras, ceapă, mozzarella, 
lapte, unt)

MIC DEJUN FIT 320 G ..............33 ron
(Guacamole, pâine prăjită, fresh de portocale, 
croissant cu unt, dulceață de afine)   

GUSTĂRI
HUMMUS,  SALATĂ DE VINETE, 
SALATĂ TABOULEH 350G.......35 ron
(naut, tahini, ulei de măsline, vinete, ceapă, 
maioneză, pătrunjel, roșii, usturoi)

BOUYOURDI 300G.................. 29 ron
(brânza feta, măsline kalamata, roșii cherry, 
usturoi, parmesan, ardei iute)

FETA SAGANACHI 400G ........33 ron
(bânză feta, roșii cherry, măsline kalamata, usturoi)

MELANZANA PARMEGIANA 400G ......25  ron
(vinete, sos de roșii, parmesan, usturoi, mozzarella)

CARPACCIO DE VITĂ 200G....48 ron
(mușchi de vită, salată mix, zeamă de lămâie, 
ulei măsline, parmezan)

TARTAR DE SOMON  280G......47 ron
(file de somon, capere, lămâie, ulei de 
măsline ,avocado, ceapa rosie)

TARTAR DE VITĂ  280G............59 ron
(mușchi de vită, ceapă, lămâie,capere,
mustar Dijon, ou, Tabasco, ulei de măsline)

BRUSCHETE POMODORO 200G…. 19 ron
(ciabatta, roșii , busuioc, usturoi, oregano, 
ulei de măsline)

BRUSCHETE CU ANCHOIS ȘI PESTO 200G .. 21 ron
(ciabatta , anchois, cremă de brânză,  sos pesto)

BRUSCHETE CU PROSCIUTTO 200G.... 25 ron
(ciabatta, pastă de brânză, prosciutto, parmezan)

SANDWICH TRAFFIC 450G...................37 ron
(piept de pui, brânză cedar, roșii, salată mixt, 
bacon, ou, castravete murat, sos maioneză, 
sweet chilly,cartofi prăjiți)

BRUSCHETE CU SOMON 200G............. 23 ron
(ciabatta, pastă de brânză, capere, somon)

(Micul dejun se serveste pana la ora 12:30. Pentru comenzile dupa ora 12:30 se aplica adaos de 100% )



SALATE APERITIV

SALATĂ GRECEASCĂ 380 G....33 ron
(roșii, castraveți, ardei gras, ceapă, măsline 
kalamata, brânză feta, ulei de măsline )

SALATA CU SOMON  
TERYAKI 350G.........................42 ron
(file de somon, roșii cherry, mix de salată, 
morcov, dovlecel, sos teriyaki, mere) 

SALATĂ VEGANĂ 350 G...........33 ron
(morcov, țelină, ceapă roșie, măsline kalamata, 
avocado, mix de salată, ulei de măsline)

SALATĂ CU CREVEȚI 
ȘI AVOCADO 350G...................55 ron
(mix de salată, avocado, roșii cherry, creveți, 
ardei iute, usturoi)

SALATĂ NICOISE 500G...........35 ron
(mix de salată, roșii cherry, fasole roșie, ton, 
ou, lamâie, anchois)

SALATĂ CAESAR 300 G...........38 ron
(mix de salată, roșii cherry, piept de pui, 
file de ancois, parmesan, sos caesar)

THAI BEEF SALAD 350G...........44 ron
(carne de vită, struguri, rodie, mix de salată, 
nuci, sos soia, ghimbir, lime, parmezan) 

FITNESS SALAD 300 G..............37 ron
(baby spanac, rucola, roșii cherry, struguri, 
ulei de măsline, mix de semințe, fresh de lămâie, 
salata mix)

SALATĂ CU CARACATIȚĂ 350G...72 ron
(mix de salată, caracatiță, roșii cherry, 
lămâie, ulei de măsline, cartof copt )

SALATĂ HALLOUMI AND FENEL 400G...39 ron
(brânză halloumi, fresh de lămâie, ulei de măsline, 
oregano, fenicul, salată mix, dovlecel și 
ardei colorat la grătar)

SALATĂ CU PIEPT DE RAȚĂ 
AFUMAT 350G ..............................39 ron
(mix de salată, pere, nuci, piept de rață
afumat, brânză cu mucegai, dressing)

PLATOURI

PLATOU BRÂNZETURI  
350G/600G..........................43/67 ron
(gorgonzola, brie, camembert, parmesan, 
nuci, struguri, căpșuni, miere)

PLATOU ITALIENESC  
350G/700G...........................55/89 ron
(salam Milano, salam Napoli, bresaola, 
prosciutto crudo, parmesan, măsline verzi, 
carciof, pomodori sechi)

PLATOU MEDITERANEAN 
450G/900G...........................120/195 ron
(caracatiță tentacule, calamar, midii, 
creveți decorticati, roșii cherry, usturoi, unt, 
vin alb, ardei iute, rucola, pătrunjel)

PLATOU DE STÂNĂ 900G.........115 ron
(cotlete de berbecut, partramă de berbecuț, 
cârnați de oaie, mămăliguță, murături, 
cartofi prajiti, mujdei usturoi)

PLATOU CALD 900G..................95 ron
(ceafă porc, coaste de porc, cârnați, cartofi prăjiti, 
salată de varză albă)



CIORBE

SUPĂ DE FRUCTE DE MARE...39 ron
(calamari, creveți, file de somon, midii, usturoi, roșii ) 

CIORBĂ / SUPĂ ZILEI
- ÎNTREABĂ OSPĂRATUL-......19 ron

(burtă/ perișoare/ porc/ fasole cu ciolan/ 
cocoș/ cartofi cu afumătură)

JUNK FOOD

BURGER TRAFFIC 450g..........55 ron
(bacon, chiflă burger, carne de vită black angus, 
brânză cedar, mix de salată, roșii, castraveți 
murați, dulceață de ceapă, sos de maioneză, 
cartofi prăjiți)

BURGER CU FRUCTE 
DE MARE 400G........................45 ron

(chiflă, creveți, calamari, sos de maioneză, 
salată verde, roșii)

BURGER HALLOUMI 450G......39 ron

(halloumi, vinete, dovlecel chiflă burger, 
mix de salată, roșii, castraveți murați, 
dulceață de ceapă, sos de maioneză, 
sos barbeque, cartofi prăjiți)

STRIPS DE PUI 400G...............37 ron
(piept de pui, făină, ou, pesmet, cartofi prăjiți, 
sos de maioneză cu usturoi)

QUESADILIA DE PUI 450G......37 ron
(piept de pui, ardei colorat, cedar, lipie, 
cartofi prăjiți, sos calypso, ceapă, dovlecel)

QUESADILIA DE VITĂ 450G....47 ron

(carne de vită, ardei colorat, cedar, lipie, 
cartofi prăjiți, sos calypso, ceapă, dovlecel)

COASTE DE PORC 750G...........60 ron

(coastă porc, miere, sweet chilly, cimbru, 
sos barbeque, cartofi prăjiți)

SCHNITZEL CROCANT 
DE PUI 450G.............................37 ron
(piept de pui, făină, ou, fulgi de porumb, 
fresh de lămâie, cartofi prăjiți)

SCHNITZEL DE PORC 450G....39 ron
(muschi de porc, făină, ou, pesmet panko, 
fresh de lămâie, cartofi prăjiți )

SCHINTZEL DE VITĂ 450G.....59 ron
(carne de vită, făină, ou, pesmet panko, 
fresh de lămâie, piure cu trufe)

BURGER TRAFFIC
CU TRUFE 450g.......................55 ron

(bacon, chiflă burger, carne de vită black angus, 
brânză cedar, mix de salată, roșii, sos cu trufe,
 dulceață de ceapă, sos de maioneză, cartofi prăjiți)

BURGER TRAFFIC 
CU GORGONZOLA 450g..........55 ron
(bacon, chiflă burger, carne de vită black angus, 
gorgonzola, mix de salată, roșii, dulceață de ceapă,
 sos de maioneză, cartofi prăjiți, ketchup)



RISOTTO

RISOTTO CU PUI ȘI 
SPARANGHEL 450G................45 ron
(orez, parmezan, smântână vegetală, ceapă, 
usturoi, piept de pui, sparanghel)

RISOTTO NERO DI SEPIA 
CU CREVEȚI  410G..................49 ron
(orez, parmezan, smântână vegetală, ceapă , 
usturoi, creveți, cerneală de sepie)

RISSOTO CU  CIUPERCI DE 
PĂDURE ȘI TRUFE 420G.........43 ron
(orez, parmezan, smântână vegetală, ceapă, 
usturoi, ciuperci de pădure Hribi, trufe) 

RISOTTO CU SCOICI ST. JAQUES 
400G.........................................61 ron
(orez, parmezan, smântână vegetală, ceapă, 
usturoi, scoici St. Jaques) 

RISOTTO CU FRUCTE DE MARE 
500G.........................................49 ron
(orez, parmezan, smântână vegetală, ceapă, usturoi, 
roșii calamari, creveți, midii, pătrunjel, vin alb, unt)

RISOTTO QUATRO FORMAGGI 
320G ........................................43 ron
(orez, parmezan, smântână vegetală, ceapă, usturoi, 
brânză cu mucegai, brie, cammembert)

PASTE PROASPETE DE CASĂ
PENNE CU VITĂ, CIUPERCI ȘI TRUFE 
ÎN COȘ DE PARMEZAN 350G.......45 ron
(penne, parmezan, vrăbioară de vită, trufe, 
usturoi,vin alb, unt, smantana vegetala)

SPAGHETTI  A.O.P 300G.........33 ron
(spaghetti, usturoi, ardei iute, roșii cherry, 
măsline calamata, parmesan)

TAGLIATELE CU SOMON AFUMAT 
320G..........................................42 ron
(tagliatelle, somon afumat, smântână vegetală, 
parmezan, roșii cherry, sos de rosii, dovlecel, usturoi, cognac)

TAGLIATELE CU FRUCTE DE MARE 
400G............................................70 ron
(tagliatele, calamari, midii, caracatiță, creveți, 
roșii cherry, unt, usturoi, vin alb)

SPAGHETTI CARBONARA 350 G...33 ron
(bacon, paste, parmesan, 
smântână lichidă, galbenuș de ou)

PENNE ARRABIATA 280G......29 ron
(roșii cherry, usturoi, ardei iute, sos rosii, 
pătrunjel, parmezan,  busuioc)

PENNE QUATRO FORMAGGI 
300G.........................................39 ron
(gorgonzola, brie, camenbert, parmezan, unt, 
ulei de măsline, smântână lichidă)

TAGLIATELE NERO DI SEPIA CU 
SCOICI ST. JAQUES 400G.......70 ron
(tagliatele nero, scoici St. Jaques, roșii cherry, 
usturoi, ardei iute, parmezan) 

TAGLIATELE NERO DI SEPIA 
CU CREVEȚI 320G...................45 ron
(creveți decorticați, roșii cherry, usturoi, 
pătrunjel, unt, tagliatelle, vin alb)
La cerere se fac și al forno (la cuptor)



PEȘTE

BIBAN CU FRUCTE DE MARE 
600G.........................................75 ron
(file de biban, creveți, calamari, midii, 
sos de roșii, usturoi, ardei iute)

BIBAN CU RISOTTO MILANESE   
380G ........................................60 ron
(file de biban, orez, parmezan, smântână 
vegetală, spanac, roșii cherry, usturoi)

DORADĂ CU COUS-COUS 350G...53 ron
(file de doradă, cous-cous, roșii cherry) 

DORADA CU PIURE DE MORCOVI 
380G.........................................45 ron
(file de doradă, morcovi, usturoi, ghimbir, unt)

SOMON CU SPARANGHEL 300G......61 ron
(file de Somon, sparanghel, morcov, sos olandez)

SOMON ÎN CRUSTĂ 230G..........51 ron
(file de Somon, muștar Dijon, capere, roșii cherry, 
busuioc, salvie, rozmarin)

SOMON ÎN FOI DE ALGE 400G.....56 ron
(file de somon în crustă de alge verzi, 
legume thay, ghimbir, usturoi)

TATAKY DE SOMON 380G........55 ron
(file de somon, ghimbir murat, wasabi, sos soya)

FRUCTE DE MARE
SCOICI ST. JAQUES CU PIURE DE 
CARTOFI CU GHIMBIR 400G....83 ron
(scoici St. Jaques, cartofi, lapte, unt, ghimbir, usturoi)

MIDII  SOS DE VIN 600G..........47 ron
(midii, unt, roșii cherry, ardei iute, usturoi, vin alb, pătrunjel)

MIDII CU SOS DE ROȘII (PICANTE) 
600G............................................47 ron
(midii, sos de roșii făcut în casă, roșii cherry,ardei iute, usturoi, vin alb )

MIDII QUATTRO FORMAGGI 650G....49 ron
(midii, brânză cu mucegai, parmesan, brie, 
camembert, smântână vegetală, usturoi)

CALAMAR CU GUACAMOLE 400 G....48 ron
(calamari la grătar, avocado, roșii, ceapă roșie, 
lămâie, usturoi)

CALAMAR FRY 400G.................43 ron
(inele de calamari, legume thay, orez cu ou și sos soya)

CREVEȚI CU LAPTE DE 
COCOS ȘI CURRY  350G..........55 ron
(creveți, lapte de cocos, smântână vegetală, ghimbir, usturoi)

CREVEȚI A LA PLANCA 350G...53 ron
(creveți, chorizo, unt, usturoi, ardei iute, lămâie, pătrunjel)

CREVEȚI SAGANAKY 350G....62 ron
(creveți, brânză feta, roșii chery, masline, usturoi, ardei iute)

CARACATIȚĂ LA GRĂTAR 200G...81 ron
(tentacule de caracatiță, ulei de măsline, lămâie, mix de salată)

CARACATIȚĂ CU SOS ASIATIC 
ȘI OREZ SĂLBATIC 400G..............85 ron
(caracatiță, orez sălbatic, capere, ardei iute, sos soia, nucă, ghimbir, usturoi )

CARACATIȚĂ CU LAPTE DE 
COCOS  300G............................85 ron
(caracatiță, lapte cocos, smântână, curry, 
rosii cherry, usturoi, ghimbir)



FEL PRINCIPAL

PUI CU CIUPERCI  300G.........33 ron
(piept de pui, ciuperci, usturoi, cognac, 
smântână lichidă, parmezan)

PUI CU SOS GORGONZOLA  
300G........................................35 ron
(piept de pui, brânză Gorgonzola, smântână 
lichida, parmezan)

PIEPT DE PUI IN CRUSTĂ DE 
PARMEZAN 200G...................32 ron
(piept de pui, parmezan, ou)

SCHNITZEL CROCANT DE PUI 
380G........................................35 ron

(piept de pui, făină, ou, fulgi de porumb, 
fresh de lămâie, cartofi prăjiți)

PULPĂ DE RAȚĂ CONFIATĂ  CU 
PIURE ȘI TRUFE  420G...........51 ron
(pulpă de rață, piure de cartofi cu trufe, sos vișine)

PULPĂ DE RAȚĂ CONFIATĂ CU 
COUS-COUS , SCORȚIȘOARĂ ȘI 
STAFIDE 300G........................47 ron

(pulpă de rață confiată, stafide, scorțișoară, cous-cous)

PULPĂ DE RAȚĂ CU STRUGURI ȘI 
SOS DE PROSECCO 320G........45 ron
(pulpă de rață confiată, struguri, prosecco, unt)

PIEPT DE RAȚĂ CU SOS DE 
PORTOCALE 300G...................41 ron
(pulpă de rață, portocale, unt)   

MUȘCHI DE VITĂ CU VOLAU 
VENT ȘI TRUFE 420G...............99ron

(mușchi de vită, aluat foietaj, smântână 
vegetală, hribi, trufe)

TAGLIATA DE VITĂ  320G........93 ron
(mușchi de vită pe pat de rucola și parmezan)

SCHNITZEL DE VITĂ  450G.....59 ron
(carne de vită, făină, ou, panko, fresh de 
lămâie, piure cu trufe)

OBRĂJORI DE VITĂ CU PIURE 
DE CARTOFI ȘI SOS MARSALA 
420G.........................................69 ron
(obrăjori de vită, catofi, lapte, unt, vin roșu, 
usturoi, sos de roșii)

VITĂ ASIATICĂ CU NOODLES 
300G.........................................57 ron
(vrăbioară de vită, tăiței de orez, sos soya, 
sos sweet chilli, ghimbir, usturoi)

PUI DE BALTĂ CU PIURE DE 
CARTOFI CU GHIMBIR 400G...61 ron
(pui de baltă, roșii, usturoi, ghimbir, ardei iute, 
cartofi, lapte, unt)

PUI ASIATIC  350G..................49 ron

(piept de pui, morcov, ardei colorat, ceapă, 
țelină, ghimbir, ardei iute, sos de soia, 
ulei de susan, usturoi)

VRABIOARA DE VITA
300G.........................................99ron

(mușchi de vită, aluat foietaj, smântână 
vegetală, hribi, trufe)



FEL PRINCIPAL

PIEPT DE RAȚĂ CU NOODLES 
ȘI EDAMAME 370G..................47 ron

OSSOBUCO DE MIEL CU PIURE 
DE CARTOFI ȘI SALATĂ 
530G........................................62 ron
(ciolan de miel,piure de cartofi, lapte, unt, pătrunjel, 
fasole rosie, rosii, usturoi)

PASTRAMĂ DE BERBECUȚ  
350G........................................47 ron
(pastramă berbecuț, usturoi, unt, vin alb, 
mămăliguță)

COTLETE DE BERBECUȚ CU 
IERBURI AROMATE  320G.....66 ron
(cotlet de berbecuț, rozmarin, busuioc, unt, 
civas, oregano, usturoi, vin alb, cartofi prăjiți)

COTLETE DE BERBECUȚ CU 
VÂNĂTĂ UMPLUTĂ 530G.......73 ron
(cotlet de berbecuț, vinete, sos de roșii, 
usturoi, mozarella)

IEPURE CACIATORA 400G.....53 ron
(pulpă de iepure, sos de roșii, 
vin rosu, ardei copt, măsline)

TIGAIE PICANTĂ 500G...........47 ron
(piept de pui, mușchi de porc, vită, pepperoncini, 
dovlecel, ardei colorat, ceapă, usturoi,
morcov, sos soia)

(piept de rață, tăiței de orez, boabe de soia, 
ghimbir, sos soya, usturoi)

(ciolan de porc, smântână, parmezan, piure de cartofi)

PIEPT DE RAȚĂ CU DULCEAȚĂ 
DE CEAPĂ ȘI PARĂ CONFIATĂ 
320G.........................................49 ron

STINCOTO DE PORC 700G......67 ron

(ceafă de porc)

  CEAFĂ DE  PORC 250G...........37 ron

(mușchiuleț de porc, unt, rozmarin, vin de Porto)

MUȘCHIULEȚ DE PORC CU 
VIN DE PORTO 200G..............45 ron

(mușchiuleț de porc, smânâtană, curry)

MUȘCHIULEȚ DE PORC  CURRY 
300G........................................42 ron

(mușchiuleț de porc, ardei gras, morcov, 
dovlecel, sos sweet chilly)

MUȘCHIULEȚ DE PORC CU SOS 
SWEET CHILLY ȘI LEGUME 
THAY 430G.............................49 ron

(obrăjori de porc, vin alb, usturoi, cartofi, unt)

OBRĂJORI DE PORC CU PIURE 
DE CARTOFI 450G..................48 ron

(mușchi de porc, făină, ou, pesmet panko, 
fresh de lămâie, cartofi prăjiți)

SCHNITZEL DE PORC 
380G.......................................39 ron



GARNITURI (200G)

PÂINE
PÂINE FĂCUTĂ ÎN CASĂ.....................................................5 ron/buc
LIPIE GRECEASCĂ ............................................................. 11 ron
LIPIE GRECEASCĂ CU PARMEZAN ...................................13 ron

FOCACCIA............................................................................3 ron/buc.

OREZ SĂLBATIC......................13 ron

CARTOFI PROASPEȚI PRĂJIȚI...13 ron

CARTOFI PRĂJITI CU PARMEZAN 
ȘI USTUROI.............................16 ron

CARTOFI WEDGES..................14 ron

cu ou și sos de soya.....................................15 ron
cu sos de roșii (picant)................................13 ron
cu sofran și stafide.....................................15 ron
cu scorțișoară, nucă și stafide.....................18 ron
cu legume..................................................13 ron
cu ciuperci.................................................14 ron

cu parmezan............................................15 ron
cu ghimbir, usturoi și adrei iute................15 ron
cu trufe....................................................16 ron
cu ceapă caramelizată..............................16 ron

Salată de rucola cu roșii cherry și parmezan…......23 ron   
Salată verde cu lămâie.........................................14 ron   
Salată de roșii cu castraveți.................................16 ron   
Salată de varză albă............................................12 ron   
Salată de castraveți murați................................. 15 ron   
Salată de ardei copți…….................………………….….17 ron

sote cu unt......................................................29 ron

(cartofi cu coajă copți cu boia și mirodenii)

PIURE DE CARTOFI...............14ron

LEGUME LA GRĂTAR............15 ron

CIUPERCI SOTE CU USTUROI ȘI 
UNT ȘI VIN ...........................18 ron

SPARANGHEL.......................27 ron

BROCOLLI - SOTE.................15 ron

SPANAC SOTE.......................17 ron

                    200G
SALATE GARNITURA



DESERT

SOSURI

(muștar, maioneză, ketchup, cognac)
(parmezan, smântână, dulceață, Nutella, lămâie etc.)

SOS SWEET CHILLY.................5 ron
SOS MAIONEZĂ CU USTUROI.....5 ron
SOS CALIPSO............................5ron

SOS GORGONZOLA...............10 ron
EXTRA TOPPING ...................5 ron

 TIRAMISU 200G.....................23 ron
(pișcoturi, mascarpone, ou,zahăr, cafea, 
cremă whiskey)

PAPANAȘI 300G......................29 ron
(brânză dulce, făină, zahăr, smântână, 
dulceață sau Nutella)

CLĂTITE CU DULCEAȚĂ ........16 ron
(2 clătite, dulceață de vișine sau de afine)

CLĂTITE CU NUTELLA...........18 ron
(2 clătite, Nutella)

LAVA CAKE 200G....................26 ron
(ciocolată, ou, făină, zahăr, înghețată)

 CHEEESE CAKE HOME MADE  
180G ........................................25 ron
(blat, brânză, ouă, smântână, zahăr, 
fructe de pădure)

TORTUL CASEI 160G...............27 ron
(făină, ouă, ciocolată, smântână, zahăr, 
lichior migdale)







Lista Alergeni Alimentari - Substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe 
alimentare:

Conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 1169/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 
AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2011, privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, restaurantul nostru tratează cu maximă responsabilitate alergenii 
potențiali pe care clienții nostri i-ar putea consuma.

În consecință, informațiile referitoare la alergenii potențiali sunt întotdeauna furnizate 
consumatorilor noștri, atunci cand ne este semnalata o posibilă alergie sau preparatul 
contine un numar mare de alergeni potențiali.

Alergenii sunt proteine care provoacă o reacție exagerată a sistemului imunitar. În gener-
al alergenii din produsele alimentare pot fi reprezentați fie de diferite adaosuri precum 
proteinele din soia, proteinele din lapte sau glutenul, fie de condimente: piper, boia sau 
semințe de țelină.

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

Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelţ, grâu mare sau hibrizi 
ai acestora) şi produse derivate
Crustacee şi produse derivate
Ouă şi produse derivate
Peşte şi produse derivate
Arahide şi produse derivate
Soia şi produse derivate
Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus avel-
lana), nuci (Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale) nuci Pecan [Carya illinoie-
sis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci 
de macadamia şi nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) şi produse derivate
Ţelină şi produse derivate
Muştar şi produse derivate
Seminţe de susan şi produse derivate
Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru
Lupin şi produse derivate
Moluşte şi produse derivate

În cazul în care suferiţi de o alergie, vă rugăm să solicitaţi informaţii suplimentare 
înainte de efectuarea comenzii. Vă mulţumim pentru înţelegere!
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