THE YUMMY MENU

0747115544 / 031 422 6612
Facebook/pancakesandmore
Instagram/pancakesandmorebistro

PANCAKES
Strawberry Delicious

24 lei

350g // nutella, căpșune

Fruity Delicious

24 lei

350g // nutella, fructe proaspete de
sezon

Dulce de Leche Symphonie

24 lei

350g // caramel de lapte, fructe de
pădure în reducție de vin

Fruity N' Dulce de Leche

24 lei

350g // caramel de lapte, fructe
proaspete de sezon

Brownie

26 lei

350g // nutella, înghețată de
ciocolată sau de cafea

Simple Symphonie

24 lei

350g // fructe de pădure în reducție
de vin, sirop de arțar

Banana Delicious
350g // nutella, banane

24 lei

PANCAKES
Fruity Mascarpone

26 lei

400g // mascarpone, fructe de sezon,
înghețată

Apple & Caramel

26 lei

400g // măr, scorțișoară, caramel,
nuci, înghețată

Golden Pancake

26 lei

350g // portocale, caramel, coniac,
triple sec

Berry Pancake
400g // mascarpone, fructe de
pădure în reducție de vin, înghețată

Honey & Nuts

26 lei
24 lei

350g // iaurt, miere sau sirop de
arțar, topping de fistic sau nuci

Lavender Pancake

28 lei

400g // mascarpone, infuzie
lavandă, trandafir comestibil,
înghețată

Vegan Delicious
350g // faină integrală, banane,
caramel, sirop arțar, nuci

26 lei

SWEET CREPES
Fruity Nut Elle

20 lei

250g // nutella
fructe de sezon proaspete

Strawberry Nut Elle

22 lei

250g // nutella
căpșune

Nut Elle

18 lei

200g // nutella

Rose Flap-Jack

17 lei

200g // dulceață de trandafiri

Baiser Flap Jack

27 lei

300g // brânză de vacă, stafide, sos
vanilie, bezea

Cherry Flap Jack
200 g // dulceață de vișine

17 lei

SWEET CREPES
Apple in Caramel

26 lei

300g // măr, scorțișoară, caramel, nuci,
înghețată

Crepe Suzette

27 lei

300g // portocale, caramel,
coniac, triple sec

Yogurt N' Honey

22 lei

250g // iaurt, miere, nucă

Fruit Tarte

22 lei

250g // fructe de sezon, cremă de
vanilie

Sour Dulce de Leche

24 lei

250g // caramel de lapte, fructe de
pădure în reducție de vin

Ice Dulce de Leche
300g // caramel de lapte, înghețată

26 lei

SALTY CREPES
Fromage N' Salmon*

28 lei

300g // somon, avocado, cremă de
brânză, capere

Supreme Poulet

28 lei

350g // piept de pui, hribi, mix
salată, smântână, sos gorgonzola

Yogurt Poulet

26 lei

300g // pui, mix salată, dressing iaurt

Parisienne**

28 lei

300g // mix de brânzeturi: parmezan, feta,
gorgonzola, nuci

Complete

28 lei

300g // ouă, bacon, emmentaler,
cremă de brânză

Creme verte**
250g // spanac, cremă de brânză

* se servesc reci
** se servesc reci sau calde, la alegere

26 lei

MEAT CREPES
Burger Pan

33 lei

400g // carne vită, emmentaler, cartofi la
cuptor, salata mix/murături, dulceață de
ceapă roșie /ardei iute

37 lei

Ribs Crepes
400g // coaste de porc marinate,
salată de varză, sos barbecue

Salmon Crepes

35 lei

350g // somon sălbatic la cuptor,
mix salată, sos alb cu piper

SANDWICHES
Mr. Salmon

27 lei

300g // baghetă, somon, tzatziki, capere,
salată

Chicken N' Gorgonzola

27 lei

300g // baghetă, pui, sos de
gorgonzola, salată

Western in Paris
300g // baghetă, bacon, ou,
emmentaler, salată

27 lei

SALADS
Caesar

27 lei

350g // salată iceberg, pui, bacon, roșii,
crutoane, parmezan, dressing anchois

Ocean

29 lei

350g // salată mix, somon, avocado, roșii,
castraveți, anchois, dressing iaurt

Special

29 lei

350g // mix salată, feta, parmezan,
gorgonzola, emmentaler, nuci

Greek

27 lei

350g //mix salată, feta, măsline, tzatziki,
roșii, ardei gras, castraveți

SOUPS
Golden Soup

15 lei

350g// dovleac sau morcov, smântână
vegetală, ceapă, usturoi, ghimbir, crutoane

Brown Soup

15 lei

350g// hribi, champignon, smântână
vegetală, ceapă, usturoi, crutoane

Green Soup
350g// broccoli sau roșii ceapă,
smântână vegetală, crutoane

15 lei

EXTRAS
Căpșune / Banane / Nutella /
Caramel de lapte / Sos de vanilie /
Sirop de arțar
Frișcă / Sos fructe de pădure /
Nuci / Bacon / Emmentaler / Feta
/ Roșii / Gorgonzola

GELATO
Ciocolată / vanilie /
caramel sărat / cafea /
lămâie / lavandă / fructe
de pădure / căpșune /
fistic / mango

SPECIALS

6 lei
55g

6 lei
55g

FOR TWO

Fondue du chocolat

55 lei

Big Love

44 lei

Hearts

44 lei

Pancake Orgy

49 lei

SOFT DRINKS
Home made ice tea
Fresh portocale
Fresh grapefruit
Fresh mix
Limonadă
Coca-Cola
Coca-Cola light
Rose Lemonade
Curiosity Cola
TonicLime N'Jasmine
Cherry Cola
Ginger Beer
Fruits Ginger Beer
Apă plată
Apă minerală

1L 18 lei
330 ml 15 lei
15 lei
15 lei
400 ml 15 lei
250 ml 8 lei
8 lei
275 ml 14 lei
14 lei
14 lei
14 lei
14 lei
330 ml 14 lei
8 lei
8 lei

COFFEE
Ice Cream Frappe
Espresso lung / scurt
Espresso Macchiato
Cappuccino / Latte
Ceai
Ciocolată caldă

15 lei
8 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei

WINES N'
SPARKLINGS
Vin alb sec
125 ml
Vin rose demisec
Vin rosu sec
ZAREA Fruity căpșune 200 ml
ZAREA vin spumant
Marina vin spumant
Prosecco
Aperol spritz
Vin fiert
250 ml
Cidru căpșuni / cireșe /
mere/ afine

275 ml 14 lei

COCKTAILS
Cosmopolitan
Mojito
Margarita

LONG DRINKS
Hugo
Cuba libre
Vodka orange

14 lei
14 lei
14 lei
15 lei
15 lei
20 lei
20 lei
20 lei
15 lei

100 ml
22 lei
22 lei
22 lei
250 ml
20 lei
20 lei
20 lei

ALERGENI
Unele produse din meniul nostru pot
contine alergeni!
In cazul in care sunteti intolerant /
alergic la un ingredient, va rugam
sa consultati lista cu ingrediente
si/sau intrebati ospatarul.
LISTA ALERGENI: oua, lapte, peste,
crustacee (de exemplu: crabi, homari,
raci, creveti), moluste (de exemplu:
midii, stridii, calamari), arahide, nuci
(de exemplu: migdale, alune, nuci,
caju, nuci pecan, brazils, fistic, nuci
de Macadamia si nuci de
Queensland), seminte de susan,
cereale care contin gluten (grau,
secara, orz, ovaz), soia, telina,
mustar

