
Meniu Bere 



1. Tuborg

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 10 RON 
  
 Conținut de alcool: 5% 

  
 Tuborg este un brand de 
renume mondial, înființat  
în anul 1873, la Copenhaga 
(Danemarca). Încă de  
la început, berea Tuborg, a 
fost gândită ca o bere  
destinată exportului. 
 Tuborg este un brand de 
renume mondial, înființat  
în anul 1873, la Copenhaga 
(Danemarca). Încă de  
la început, berea Tuborg, a 
fost gândită ca o bere  
destinată exportului. 
 Prima sticlă de  
bere Tuborg “made in 
Romania” a fost produsă la  
finalul anului 1997, iar de 
atunci a inovat continuu,  
rămânând mereu de 
actualitate. 
  
Caracteristici produs :  
bere blondă, de tip lager 
Ingrediente :  apă, hamei și 
malț din orz (100%)

2. GRIMBERGEN 
AMBRÉE

3. Ciucas

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 18 RON 
  
 Conținut de alcool: 6.5% 

  
 Originară încă din 1128, 
numele acesteia este 
puternic  
legat de înființarea, de 
către Sfântul Norbert, a  
Abației din Grimbergen, 
lângă Bruxelles. Distrusă  
într-un incendiu mistuitor 
pentru prima dată în 1142,  
apoi în 1566 și 1798, 
Abația a fost reconstruită 
de  
fiecare dată. Călugării de 
la Grimbergen au preluat  
simbolul păsării Phoenix 
pentru a sublinia lupta  
pentru păstrarea valorilor 
autentice ale mănăstirii. 
  
Caracteristici produs :  : 
bere belgiană de abație 
Ingrediente :  apă, malț din 
orz, hamei, sirop de  
glucoză, zahăr, caramel

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 9 RON 
  
 Conținut de alcool: 5% 

  
 De peste 125 de ani, 
berea Ciucas este facuta 
dupa legile naturii, 
pretuind fiecare moment 
de relaxare. 

Ai nevoie de putina 
relaxare? Sticla de Ciucas 
0.33l vine la fix ca sa 
completeze acea stare. Stii 
tu, momentele acelea 
scurte in care iti oferi 
putin ragaz ca sa iti 
regasesti sinele, cu un 
strop de relaxare. 
  
Caracteristici produs :  : 
bere blonda 
Ingrediente :  apă, malț din 
orz, hamei



4. Peroni 
Nastro Azzuro

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 15 RON 
  
 Conținut de alcool: 5.1% 

  
 Peroni Nastro Azzurro 
este o bere premium din 
Italia, care reprezintă 
măiestria, pasiunea și 
flerul italian. Cu un gust 
racoritor si o nota 
inconfundabila de stil 
italian, Peroni Nastro 
Azzurro se potriveste 
perfect cu preparatele 
italiene, dar este potrivit si 
pentru un aperitiv elegant. 
  
Caracteristici produs :  
bere blondă, de tip lager 
Ingrediente :  apă, malț de 
orz, porumb italian și 
hamei

5. Carlsberg 6. Skol

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 14 RON 
  
 Conținut de alcool: 5.2% 

  
 Produsă după reţeta 
daneză a tânărului  
antreprenor J.C.Jacobsen, 
încă din anul  
1847, în prezent berea 
Carlsberg este  
distribuită în peste 150 de 
țări din întreaga  
lume. În 1883, în Carlsberg  
Laboratory a fost 
descoperită drojdia pură, 
denumită  
Saccharomyces 
Carlsbergensis. Această 
inovație a  
schimbat lumea berii 
pentru totdeauna 
  
Caracteristici produs :  : 
bere blondă, de tip lager 
Ingrediente :  apă, hamei și 
malț din orz (100%)

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 9 RON 
  
 Conținut de alcool: 5% 

  
 Skol este un brand 
internațional, numărul 5 în 
lume ca volum de vânzări. 
SKOL a fost creat pentru 
prima dată ca un brand de 
bere global în anul 1964, 
atunci  
când Allied Breweries 
(UK), Labatt (Canada), 
Pripps �Bryggerierna 
(Sweden) și Unibra 
(Belgium) au  
înființat o nouă companie 
numită Skol International 
  
Caracteristici produs :  : 
bere blonda, lager 
Ingrediente :  apă, malț din 
orz, porumb, hamei



7. Heineken 0%

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 10 RON 
  
 Conținut de alcool: 0% 

  
 Heineken este un produs 
din ingrediente naturale: 
Apa, Malt din Orz, extract 
de hamei si elementul 
diferentiator, drojdia 
Heineken unica de tip A. 
Descoperita la sfarsitul 
secolului 19, ramane 
elementul cheie, ce-i 
confera berii Heineken 
gustul specific echilibrat, 
cu note subtile de fructe. 
  
Caracteristici produs :  
bere blondă 
Ingrediente :  apă, malț 
porumb italian și hamei

8. Clausthaler 0% 

Gramaj: 0.33 L 
Pret: 14 RON 
  
 Conținut de alcool: 0% 

  
 Profil aromatic: Gust usor 
mai dulce decat cel al unei 
beri obisnuite si miros de 
malt, cu accente delicate 
de hamei 
  
Caracteristici produs :  : 
bere blondă, de tip lager 
Ingrediente :  apă, hamei și 
malț din orz (100%)


