ceafă de porc cu sos demiglace

supă minestrone

porc

ceapă, roșii, usturoi, busuioc, smântână dulce,
rucola, pâine cu gorgonzola
350 ml . 20 lei
morcovi, ceapă, țelină, kale, păstârnac, usturoi,
cartofi, fasole boabe, foi de dafin, roșii, oregano,
busuioc, zucchini
400 ml . 15 lei

supă de pui cu tăieței

carne de pui, tăieței, morcov, păstârnac, țelină,
consommé, pătrunjel verde
450 ml . 15 lei

antricot de vită cu sos demiglace

antricot de vită, cimbrișor, unt clarifiat*,
condimente, sos demiglace, pătrunjel, pita bread
200/50/70 g . 69 lei

guacamole (avocado, ardei, capere, ananas, ceapă,
coriandru, lime, pătrunjel), bulgur, halloumi,
castraveți, năut, smântână dulce, mărar, rucola
320 g . 32 lei

bol cu pui & avocado

bol cu vită & ou

antricot de vită, ou, sos de soia, kale, ceapă, usturoi,
roșii cherry, ceapă verde, sos sweet chili, sos
thousand island, orez, ardei iute, condimente
320 g . 46 lei

spaghete, bacon, ou, grana, ceapă, usturoi,
piper negru, smântână dulce, condimente
350 g . 29.5 lei

salată grecească

spanac baby, rucola, ceapă, roșii cherry coapte,
capere, telemea de capră, busuioc, castraveți,
măsline, oregano, ulei de măsline, dressing
350 g . 30 lei

salată tabouleh

tagliatelle, soiapd, kale, zucchini, roșii cherry
coapte, ceapă, usturoi, vin alb, unt, ulei de
măsline, anghinare marinată, condimente
300 g . 34 lei

spanac baby, rucola, rodie, portocale, goji, grepfrut,
ananas copt, merișoarepd, chimen, telemea de capră,
avocado, ulei de măsline, mix de semințe, reducție
de oțet balsamic
300 g . 30 lei

tagliolini verdi

tagliolini verdipd, smântână dulce, piept
de pui marinat, ciuperci, bacon, grana, roșii
cherry coapte, spanac baby, condimente
400 g . 33 lei

salată caesar

aglio olio peperoncino cu creveți

bulgur, roșii, pătrunjel, rodie, lime, ulei de
măsline, condimente
150 g . 9 lei

cartofi prăjiți

cartofipd, busuioc, oregano, condimente
200 g . 9.5 lei

orez alb

200 g . 9 lei

sos bbq 50 g . 5 lei
sos de avocado 50 g . 5 lei
sos sriracha 50 g . 5 lei
sos white river 50 g . 5 lei
sos romesco 50 g . 5 lei
green yogurt 50 g . 5 lei
sos thousand island 50 g . 5 lei
sos sweet chili 50 g . 5 lei
sos de ardei copt 50 g . 5 lei
ketchup făcut în casă 50 g . 5 lei
dulceață de ardei iute 50 g . 5 lei
sos pesto 50 g . 5 lei
sos tartar 50 g . 5 lei
sos polynesian 50 g . 5 lei

spaghete, unt, crevețipd, vin alb, peperoncino,
usturoi, ardei iute roșu, ulei de măsline,
condimente
300 g . 37 lei

paste

piept de pui marinat, bacon, spanac baby, rucola,
roșii cherry, porumb, ceapă, ou, muștar franțuzesc,
condimente, dressing
350 g . 30 lei

cartofi, unt, smântână dulce, condimente
200 g . 10 lei

paste cu soia și kale

salată santos seasons

salată cu pui, ou și bacon

piure de cartofi

fish & chips

paste carbonara

chiflăpd, carne de vită, unt, bacon crocantă,
ou, salată iceberg, castraveți murați, salsa
pico de gallo, maioneză (fără garnitură)
450 g . 32 lei

cartofipd, jalapeno, bacon crocantă, sos de
caș cheddar
200 g . 15 lei

file de păstrăv de la păstrăvăria Sfăraș, mălai,
fulgi de porumb, condimente (fără garnitură)
150 g . 37 lei

spaghete, sos ragu cu carne de vită și porc,
grana
400 g . 29.5 lei

”the boss is back” burger

cartofi prăjiți cu cheddar,
bacon și jalapeno

păstrăv în mălai

spaghete bolognese

chiflăpd, crispy chickenpd (piept de pui,
ou, făină, fulgi de porumb), unt, salată
iceberg, caș cheddar, roșii, ceapă roșie,
maioneză, ketchup făcut în casă, pudră de
chili (fără garnitură)
300 g . 28 lei

morcov, păstârnac, sfeclă roșie, cartofi
dulci, condimente, ulei de măsline, zahăr
brun
200 g . 14 lei

somon, condimente, guacamole (avocado, ardei,
capere, ananas, ceapă, coriandru, lime, pătrunjel),
(fără garnitură)
150⁄50 g . 44 lei

șalău, cocă (făină, amidon, bere, rozmarin,
condimente), cartofi prăjiți, sos tartar
150⁄200⁄50 g . 37 lei

crispy chicken burger

legume la cuptor

somon la grătar cu guacamole

piept de pui marinat, rucola, linte neagră, boabe de
soiapd, avocado, susan, dressing, sos teriyaki
350 g . 33 lei

piept de pui marinat sau crevețipd, salată iceberg,
crutoane cu usturoi și cimbrișor, roșii cherry,
grana, caju, dressing (smântână dulce, anșoa,
usturoi, lămâie, muștar dijon, ulei de măsline,
maioneză, vin alb) condimente
cu pui: 350 g . 30 lei / cu creveți: 350 g . 39 lei

antricot de vită, roșii cherry, rucola, grana,
condimente
200/100 g . 69 lei
somon, ulei, condimente (fără garnitură)
150 g . 39 lei

salată iceberg, roșii cherry, castraveți, porumb,
măsline, șuncă, cașcaval, sos thousand island
400 g . 26 lei
piept de pui marinat, fulgi de porumb, făină, ulei,
ou, sos de maioneză cu usturoi
(fără garnitură)
150/50 g . 24 lei

tagliata de vită

somon la grătar

salată marty

extra crispy chicken

ceafă de porc, condimente, ulei, usturoi, rozmarin,
boia afumată, unt clarifiat*, sos demiglace
(fără garnitură)
250/50 g . 28.5 lei

chiflăpd, unt, halloumi, rucola, avocado,
chipsuri de morcovi, ketchup făcut în casă,
maioneză (fără garnitură)
280 g . 32 lei

chicken milanese
tortellini cu prosciutto, piept de pui
marinat, unt, vin alb, lapte, smântână dulce,
grana, usturoi, roșii cherry coapte, spanac,
pesmet, ouă, pătrunjel, condimente
450 g . 33 lei

loved our food?
experience it at home at
martydelivery.ro

caramel & peanuts cheesecake

limonadă clasică

aromă intensă și ispititoare de ciocolată și alune rumenite,
împrietenite cu caramel
170 g . 18 lei

fresh banana cheesecake

o încântare a simțurilor, un desert delicat, ﬁn și desăvârșit cu un
topping de banane proaspete și o textură surprinzătoare
170 g . 18 lei

original cheesecake

250 ml . 14.5 lei

suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, soda,
gheață
500 ml . 15.5 lei + 1 leu ⁄ ingredient
1L . 26 lei + 2 lei ⁄ ingredient
adaugă:

busuioc grepfrut mentă zmeură pd
ghimbir măr portocală

originalul desert cheesecake, cu un gust bogat și o textură
cremoasă, îmbinate cu topping delicios de fructe de pădure
170 g . 18 lei

socată

espresso 30 ml . 7.5 lei

raspberry & thyme

cafea de specialitate proaspăt măcinată 8 g

espresso doppio 60 ml . 10 lei

cafea de specialitate proaspăt măcinată 16 g

espresso machiatto 60 ml . 8.5 lei
espresso, cremă de lapte*

espresso & milk 150 ml . 9 lei
espresso, cremă de lapte*

long black 100 ml . 10 lei

espresso doppio, apă fierbinte

latte 300 ml . 12.5 lei

espresso, cremă de lapte*

cappuccino 180 ml . 10.5 lei

suc natural de soc, suc proaspăt de lămâie,
ghimbir, cimbrișor, lemon soda, lămâie, gheață
500 ml 17.5 lei / 1L 31.5 lei

craft coolers

supă cremă de roșii

sosul este la alegere (fără garnitură)
400⁄50 g . 34.5 lei

halloumi & avo’ burger

portocale grepfrut mere morcovi

espresso, cremă de lapte*

suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, piure
de zmeurăpd făcut în casă, cimbru verde, soda,
gheață
500 ml 17.5 lei / 1L 31.5 lei

blackberry

suc proaspăt de lămâie, murepd, sirop de zahăr,
busuioc proaspăt, soda, gheață
500 ml 17.5 lei / 1L 31.5 lei

new life

castravete, suc proaspăt de lămâie, sirop de
zahăr, suc de aloe vera, lemon soda, mentă,
gheață
500 ml 17.5 lei

double latte 300 ml . 14 lei

Aperol Spritz 350ml . 22lei

flat white 180 ml . 12 lei

Hugo 350ml . 22lei

aperol, vin spumant, portocală, gheață

espresso doppio, cremă de lapte*
espresso doppio, cremă de lapte*

vin spumant, mentă, sirop din flori de soc, lime,
soda, gheață

caramel macchiato 300 ml . 14.5 lei

espresso, cremă de lapte*, sirop de vanilie, topping de caramel

Campari Orange 500ml . 22lei

campari, suc proaspăt de portocală, gheață

double espresso frappe 350 ml . 14.5

lei
espresso doppio, half and half, înghețatăpd,biscuiți, cremă
vegetală, gheață

Old Fashioned 100ml . 22leI

whiskey bourbon, bitter angostura, zahăr brun,
gheață

hot chocolate 250 ml . 14.5 lei
ciocolată de origine, apă fierbinte

Mojito 500ml . 22lei

rom silver, suc proaspăt de lime, sirop de zahăr,
mentă, soda, gheață

cold brew 150 ml . 9.5 lei
cold brew, gheață

Gin Tonic 350ml . 22lei

gin, lămâie, apă tonică, gheață

cold brew tonic 250 ml . 14.5 lei
cold brew, lămâie, apă tonică, gheață

cold brew lemonade 250 ml . 14.5

lei
cold brew, lămâie, suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr,
apă tonică, gheață

espresso tonic 200 ml . 13.5 lei

espresso, apă tonică, zmeurăpd, sirop de cireșe, frunze de
mentă, gheață

turmeric latte 250 ml . 14.5 lei

cremă de lapte, scorțișoară, sirop de ghimbir, turmeric,
nucșoară, ashwagandha

cocktails

coaste de porc marinate în
sos sweet chili sau sos BBQ

carne de vită, chiflăpd, unt, caș cheddar,
salată iceberg, castraveți murați, ketchup
făcut în casă, maioneză (fără garnitură)
350 g . 28.5 lei

morcovi, nuci, cremă de brânză, unt, făină, ou, ulei, praf de
copt, scorțișoară
150 g . 18 lei

Cuba Libre 500ml . 22lei
rom, lime, cola, gheață

Cosmopolitan 120ml . 22lei

vodka, lichior triplu sec, suc proaspăt de lime,
suc de cranberry

Long Island 500ml . 22lei

rom, gin, vodka, lichior triplu sec, suc proaspăt
de lime, sirop de zahăr, cola, gheață

Silva Premium Blonde Lager
5,2% vol. alc. 330 ml . 8,5lei

matcha latte 250 ml . 14.5 lei

Silva STRONG Dark Lager

pudră de matcha, cremă de lapte, sirop de ghimbir,
ashwagandha

7% vol. alc. 330 ml . 10lei

Silva Premium Pale Ale

imperial earl grey 250 ml . 10 lei

5,5% vol. alc. 330 ml . 10lei

ceai negru, bergamotă

Gambrinus Pilsner

ginger breeze 250 ml . 10 lei

5,5% vol. alc. 400 ml . 9lei

rădăcină de ghimbir, iarbă de limon, rădăcină de lemn dulce,
coji de citrice, mentă, piper negru

CIUC IPA

4,7% vol. alc. 330 ml . 8,5lei

palm beach 250 ml . 10 lei

hibiscus, coacăze, bucăți de caise, banane

Heineken

infuzie de mentă

int. premium lager
5% vol. alc. 330 ml . 10lei

chamomile 250 ml . 10 lei

Ciuc Premium local premium lager

gyokuro 250 ml . 10 lei

bere la draft

mint 250 ml . 10 lei
infuzie de mușețel

5% vol. alc. 330 ml . 8,5lei

ceai verde

heineken int. premium lager
5% vol. alc.
250 ml . 6.5 lei / 400 ml . 9 lei

forest orange

banane, suc proaspăt de portocale, fructe de pădurepd

orange, strawberry & vanilla

suc proaspăt de portocale, banane, căpșuni , înghețată de
vaniliepd

long life

suc natural de cătinăpd, banane, suc de mere roșii, ghimbir,
gheață
250 ml . 16.5 lei

bere fără alcool
ciuc natur radler lemon 0%

pd

beer

the cheeseburger

(fără garnitură)
180 g . 24 lei

fresh juices

carrot cake

DIY
lemonade

piept de pui marinat la grătar

ceapă, morcovi, orez, păstârnac, țelină, leuștean,
ou, roșii, boia, carne de vită, carne de porc,
pătrunjel, condimente
400 ml . 17 lei

bol cu halloumi & guacamole

salate

pulpă de rațăpd confit, condimente (fără garnitură)
150 g . 37 lei

carne de vită, chiflăpd, unt, castraveți
murați, salată iceberg, ketchup făcut în
casă, maioneză (fără garnitură)
300 g . 27.5 lei

pulpă de rață confit

garnituri

hummus, ulei de măsline, mix de semințe, boia
afumată, pătrunjel, condimente, pita bread
170∕70 g . 19 lei

the hamburger

sosuri

hummus

pasăre

hummus, tabouleh, ulei de măsline, pita bread
200∕70 g . 19 lei

aripioare de pui cu usturoi și grana

new experiences,
familiar flavours.

cheesecake & desert

hummus cu tabouleh

aripioarepd cu grana și usturoi, sos picant,
pătrunjel, sos sriracha (fără garnitură)
350 g . 29 lei

vinetepd, ardei, maioneză, ceapă, usturoi, roșii
cherry, condimente, pita bread
100∕70 g . 13 lei

specialty coffee & goodies

salată de vinete cu pita bread

piept de pui marinat, pulpă de pui marinată, roșii
cherry coapte, sweet chili, unt, ulei, mix ciuperci de
pădurepd, orez, kale, condimente
380 g . 32 lei

smoothies hot infusions

vinetepd, ceapă, usturoi, rucola, roșii cherry, ardei
roșu copt, maioneză, pâine cu maia
230 g . 16 lei

vită

oldies,
but goldies supe & ciorbe

piept de pui cu orez și ciuperci

the spread
of flavours

handcrafted burgers

bruschetă cu salată de vinete

ciorbă de perișoare

boluri cu
bunătăți

piept de pui marinat, ou, lapte, pesmet, făină,
zahăr, pudră de chili, condimente, sos polynesian
(fără garnitură)
150/50 g . 25 lei

pește atenție la oase!

bruschete & dips

roșii cherry, rucola, cremă de brânză, busuioc,
mozzarella bocconcini, usturoi, ulei de măsline,
condimente, pâine cu maia
200 g . 16 lei

craft
latte iced coffee

chicken tenders

bruschetă cu roșii cherry și mozzarella

local premium radler fără alcool
500 ml . 9 lei

heineken 0,0% int. premium lager
fără alcool
330 ml . 9.5 lei

