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Conform HG 751/2008 vă informăm că preparatele 

noastre culinare pot conține următorii alergeni:

Gluten de grâu și produse derivate

Țelină și produse derivate

Muștar și produse derivate

Ou și produse derivate

Lapte și produse derivate

Arahide și produse derivate

Pește și produse derivate

Crustacee și produse derivate

Moluște și produse derivate

Sulfiți din vin

Semințe de susan și produse derivate

Soia și produse derivate
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Supă de linte 400 g 23 lei
Linte, ceapă, morcov, chimen, lipie prăjită

Lentils, onions, carrots, caraway, fried bread pieces, spices

Supă de pui 400 g 23 lei
Carne de pui, morcov, lămâie, ardei capia, ardei verde

Chicken, carrot, lemon, capsicum, green pepper

Supe
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Hommos Beiruti 250 g 29 lei
Năut, pastă de susan, lămâie, ceapă, usturoi, pătrunjel, roșii, pastă iute,

ulei de măsline

Chickpeas, sesame paste, lemon, onion, garlic, parsley, tomatoes, hot pasta,

olive oil

Hommos cu muguri de pin 250 g 32 lei
Năut, pastă de susan, lămâie, muguri de pin, ulei de măsline, sare

Chickpeas, sesame paste, lemon, pine sprouts, olive oil, salt

Hommos cu carne 250 g 32 lei
Năut, carne de vită, pastă de susan, lămâie, ulei de măsline, sare

Chickpeas, sesame paste, lemon, olive oil, salt

Hommos 220 g 24 lei
Năut, pastă de susan, lămâie, sare, ulei de măsline

Chickpeas, sesame paste, lemon, olive oil

Aperitive reci

Hummus cu carne și muguri de pin 250 g 38 lei
Năut, pastă de susan, lămâie, carne de vită, muguri de pin, sare, ulei de măsline

Chickpeas, sesame paste, lemon, beef, pine sprouts, salt, olive oil
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Labneh cu legume 250 g 29 lei
Cremă de iaurt, ardei capia, ardei verde, castraveți, ulei de măsline

Yogurt cream, red pepper, green pepper, cucumber, olive oil

Labneh 220 g 27 lei
Cremă de iaurt

Yogurt cream

Muhamara 220 g 28 lei
Pastă de ardei uite, sos de rodie, nucă, ceapă, ulei de măsline

Sweet pepper paste, pomegranate sos, nuts, onion, olive oil

Baba Ganouj 220 g 29 lei
Vinete coapte, ardei verde gras, ardei capia, usturoi, ceapă, sos de rodii,

ulei de măsline, boabe de rodii, pătrunjel, lămâie, roșii

Baked eggplant, green pepper, pepper, garlic, onion, pomegranate sauce,

olive oil, pomegranate, parsley, lemon juice, tomatoes

Moutabal 250 g 29 lei
Vinete coapte, pastă de susan, usturoi, lămâie, rodie, roșii, pătrunjel, ulei de măsline

Baked eggplant, sesame paste, garlic, lemon, pomegranate, tomatoes, parsley, olive oil
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Salată orientală 275 g 26 lei
Pâine toast, vinete coapte, sfeclă roșie,salată verde, roșii cherry

Toast bread, baked eggplant, beets, lettuce, cherry tomatoes

Tabbouleh 300 g 29 lei
Roșii, ceapă, pătrunjel, lămâie, bulgur, ulei de măsline

Tomatoes, onion, parsley, lemon, pepper, bulgur, olive oil, wheat

Fatoush 300 g 29 lei
Salată vedere, valeriană, salată roșie, ridichii, ceapă verde, roșii, castraveți, 

ardei verde și roșu, mentă uscată, sumac, rodii, sos de rodii, ulei de măsline

Sight salad, valerian, lettuce, radishes, green onions, tomatoes, cucumbers, green 

pepper, red, dried mint, sumac, pomegranate, pomegranate sauce, olive oil

Warak Inab (sărmăluțe din foi de viță de post) 200 g 29 lei
Foi de viță, orez, nucă, roșii, ceapă, pătrunjel, mentă, sos de rodii, rodii,

ulei de măsline

Vine leaves, rice, nuts, tomatoes, onion, parsley, peppermint, pomegranate 

sauce, pomegranate, olive oil

Platou mix 750 g 89 lei
Hommos, Labneh, Baba Ganouj, Moutabal, Salată măsline, Warak inab

Hommos, Labneh, Baba Ganouj, Put mohamara instead, Moutabal, Olive salad, Warak inab
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Makdous 150 g 33 lei
Vinete umplute cu pastă de ardei iute, nucă, ulei de măsline

Eggplants stuffed with hot pepper paste, walnut, olive oil

Kabis mixt 200 g 19 lei
Salată murături orientale

Oriental pickeled vegetables

Salată de falafel 300 g 39 lei
Chiftele de năut cu susan, ceapă, usturoi,

pastă de susan, murături, salată, rodie, roșii

Diced cooked chickpeas with sesame, onion, garlic,

sesame paste, pickles,salad, pomegranate, tomatoes

Salată coleslaw 250 g 23 lei
Varză albă, morcov, maioneză, sare

White cabbage, carrot, mayonnaise, salt

Salată de măsline 250 g 35 lei
Măsline negre, măsline verzi, ulei de măsline, sos de rodii,

caju, nucă, roșii, ceapă, pătrunjel

Black olives, green olives, olive oil, pomegranate sauce,

cashews, walnuts, tomatoes, onions, parsley
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Fuol 400 g 29 lei
Naut, sos tahina, iaurt, lămâie, usturoi, ulei de măsline, pătrunjel

Beans, tahina sauce, lemon, garlic, olive oil, parsley

Fate carne 350 g 39 lei
Lipie prăjită (crutoane), carne de vită, năut, sos tahina,

iaurt, lămâie, usturoi, ulei de măsline

Fried pita (croutons), beef, chickpeas, tahina sauce, lemon, garlic, olive oil

Fate hummus 300 g 34 lei
Lipie prăjită (crutoane), năut, sos tahina, iaurt, lămâie,

usturoi, ulei de măsline

Fried pita (croutons), chickpeas, tahina sauce, lemon, garlic, olive oil

Kebbe Nayyeh 300 g 58 lei
Carne macră de vită, bulgur, ceapă, ardei iute, mentă fresh, nucă, condimente

Ground beef with bulgur, onion, hot pepper, fresh mint, walnut, spices

Shig kafta 200 g 38 lei
Bulgur, pastă iute, salată verde, sos de rodie

Bulgur, red pepper sos, lettuce, pomegranate sauce
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Falafel 250 g 29 lei
Chiftele de năut cu susan, ceapă, usturoi, pastă de susan, murături

Chickpea meatballs with sesame, onion, garlic, sesame paste, pickles

Sambousek spanac 200 g 29 lei
Aluat umplut cu spanac, roșii, ceapă, ardei roșu, rodie, condimente

Dough f illed with mozzarella cheese, cheese, parsley, spices

Sambousek brânză 200 g 31 lei
Aluat umplut cu brânză telemea, mozzarela, pătrunjel, condimente

Dough f illed with mozzarella cheese, cheese, parsley, spices

Sambousek carne 250 g 33 lei
Aluat umplut cu carne vită și oaie, sos de rodii, ceapă, condimente

Dough f illed with beef and mutton, onion, pomegranate sauce, spices

Kebbeh Maclie 3 buc 36 lei
Carne de vită, grâu, ceapă, nucă, condimente

Beef, wheat, onions, walnut, spices

Aperitive calde



www.arabesk.ro

Ras Asfour de Vită 200 g 58 lei
Mușchi de vită, ceapă, usturoi, sos de rodii, boabe de rodii, condimente

Beef tenderloin, carmelized onions, garlic, pomegranate sauce, spices

Pui crochete 300 g 39 lei
Piept de pui cu pesmet, usturoi, coriandru, lămâie, pătrunjel

Breaded chicken breast f ingers, garlic, coriander, lemon sauce, parsley

Cartofi Natur 250 g 23 lei
Cartofi f ierți, unt, pătrunjel, rozmarin

Boiled potatoes, butter, parsley, rosemary, spices

Batata Harra 350 g 28 lei
Cartofi f ierți cu usturoi, coriandru, ardei și boia iute, pătrunjel, lămâie

Boiled potatoes with garlic, coriander, pepper and hot paprika, parsley, lemon

Jibneh Halloumi Grilled 200 g 34 lei
Brânză de capră la grătar

Grilled goat cheese

Sambousek mixt 250 g 34 lei
Mix de Sambousek brânză, spanac, carne, kebbeh

Mix Sambusek, cheese, spnach, Meat, beef wheat onions
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Sharhat de vită cu sos demiglace 250 g 68 lei
Mușchi de vită, ciuperci, Demi-glace, condimente

Beef tenderloin, mushrooms, Demi-glace sauce, spices

Berbecuț cu lămâie 250 g 58 lei
Mușchiuleț de berbec, ulei de măsline și zeamă de lămâie, usturoi, mentă uscată

Mutton tenderloin, olive oil and lemon juice, garlic, dried mint

Carne cu ceapă și roșii la tigaie 250 g 58 lei
Mușchi de vită, roșii, ardei iute, usturoi

Diced beef tenderloin, tomatoes, red pepper and garlic

Sharhat de pui 250 g 39 lei
Piept de pui, mentă, coriandru, lămâie, pătrunjel, usturoi

Chicken breast, mint, coriander, lemon, parsley, garlic

Sharhat de vită 250 g 63 lei
Mușchi de vită, mentă, condimente, usturoi, lămâie

Beef tenderloin, mint, spices, garlic, lemon

Ras Asfour de pui 300 g 39 lei
Piept de pui, ceapă, usturoi, sos de rodii, boabe de rodii, condimente

Chicken breast, carmelized onions, garlic, pomegranate sauce,

pomegranate grains, spices
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Creveți în sos de coriandru 250 g 69 lei
Creveți, sos coriandru, lămâie, usturoi, unt

Shrimps, coriander sauce, lemon, garlic, butter

Omletă orientală 250 g 29 lei
Ouă, pătrunjel, ceapă, roșii, condimente

Eggs, parsley, onion, spices, tomatoes

Omletă cu sujuk 250 g 39 lei
Ouă, carne de vită oaie, condimente

Eggs, beef meat, condiments

Sujuk 300 g 39 lei
Cârnat de vită și de oaie, roșii, ardei verde, ardei capia, usturoi, condimente

Beef and mutton sausage, tomatoes, green and red peppers, garlic, spices

Makanek 200 g 39 lei
Cârnăciori vită și oaie, zeamă de lămâie, usturoi, condimente

Beef and mutton sausage, lemon juice, spices

Sharhat pui cu sos alb 300 g 49 lei
Piept de pui, ciuperci, sos alb, condimente

Chicken breast, mushrooms, bechamel sauce, spices
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Orez cu legume 200 g 29 lei
Orez cu legume mexicane

Rise with mexican vegetables

Orez cu carne și migdale 250 g 34 lei
Orez cu carne de vită și migdale, condimente

Rice with beef and almonds, spices

Orez oriental 220 g 29 lei
Orez cu f idea

Rice with noodles

Calamar pane 200 g 64 lei
Calamari prăjiți însoțiți de sos cu usturoi, lămâie, sos cocktail

Fried calamari with breadcrumbs and garlic sauce, lemon, cocktail sauce

Creveți pane 250 g 69 lei
Creveți în pesmet cu sos de usturoi

Fried shrimps with breadcrumbs, cocktail sauce, half a lemon

Creveți în sos de roșii 250 g 69 lei
Lămâie, coriandru, roșii, ulei de măsline

Shrimps in tomatoes sauce, tomatoes, olive oil
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Cartofi cu parmezan 200 g 27 lei
Cartofi prăjiți, parmezan

french fries, parmezan

Cartofi Libanezi 200 g 25 lei
Cartofi prăjiți, mentă, usturoi, zeamă lămâie

Fries potateos, mint, garlic sos, lemon sos

Cartofi prăjiți 175 g 22 lei
french fries

Bulgur 200 g 24 26 lei
Bulgur cu roșii și ceapă

Rice with tomatoes and onions

Orez simplu 150 g 24 lei
Orez

Rise
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Grătar

Mixt Grill Arabesk 400 g 69 lei
Carne tocată oaie / vită, frigărui de vită, frigărui de pui, roșii, ceapă, ardei iute, bulgur, lipie

Minced mutton & beef, beef tenderloin skewers, chicken skewers, tomatoes, onion, grilled pepper, bulgur, lebanese bread

Kebab Halebi 300 g 48 lei
Carne mixt berbecuț, vită, lipie picantă,

pătrunjel, roșii, ceapă, ardei iute, lipie

Mixed meat mutton, beef, spicy bread, parsley,

tomatoes, onions, pepper, lebanese bread

Kafta Libaneză 200 g 55 lei
Carne mixt berbecuț, vită, amestecată cu ceapă și pătrunjel,

lipie, roșii, ceapă, ardei la grătar

Mixed meat mutton, beef mixed with onions and parsley,

spicy lebanese bread, tomatoes, onions, grilled pepper

Adana Kebab 300 g 54 lei
Carne de vită și berbecuț amestecată cu pastă iute, pătrunjel,

roșii, ceapă, ardei iute la grătar, lipie

Beef and mutton mixed with hot paste, spicy lump parsley,

tomatoes, onion, hot pepper, lebanese bread
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Kebab Arabesk 350 g 68 lei
Carne tocată oaie și vită, f istic, condimente, mozzarela,

ceapă, roșii, bulgur, ardei iute copt, lipie

Meat minced beef, pistachios, spices, mozzarella, onion,

tomatoes,bulgur, bell pepper, bread

Frigărui vită 350 g 69 lei
Mușchi de vită, ceapă, roșii, salată de pătrunjel, bulgur, lipie

Beef tenderlion skewers, onion, tomatoes, parsley salad, bulgur, lebanease bread

Arais 300 g 39 lei
Carne, kafta, cașcaval, lipie

Ground beed & mutton, mozarella cheese, Lebanese bread

Cotlet de berbecuț 350 g 69 lei
Cotlet berbecuț, ceapă, roșii, salată de pătrunjel, bulgur, ardei iute

Aries chop, onion, tomatoes, parsley salad, bulgur

Frigărui de berbecuț 300 g 59 lei
Carne de berbec, ceapă, roșii, salată pătrunjel, bulgur, lipie

Sheep tenderlion skewers, onion, tomatoes, parsley salad, bulgur, bread
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Pui la jar 750 g 59 lei
Jumătate de pui dezosat, marinat, cartofi, pastă de usturoi,

salată de crudități, condimente

Half of a boneless marinated chicken, potatoes, garlic paste,

coleslaw salad, mix spice

Kebab la saj 500 g 89 lei
Carne de oaie și vită, roșii, ardei, ceapă, salată pătrunjel, aluat

Mixed meat mutton, onions, tomatoes

Sarma Beyti 500 g 79 lei
Carne oaie și vită, roșii, mozarella, cremă de iaurt,

untură, salată, pătrunjel, aluat

Ground beef & mutton, parsley, tomatoes, mozzarella cheese,

yogurt cream, lard, parsley salad, covered with bread

Frigărui de pui / Chicken skewers 400 g 49 lei
Piept de pui la grătar, cartofi prăjiți, salată de crudități,

sos de usturoi, condimente

Grilled chicken breast, french fries, raw salad, garlic sauce, spices

Kebe Al Sih 350 g 79 lei
Carne tocată, grâu, nucă, salată, pătrunjel, ceapă,

roșii, bulgur, ardei iute, lipie

Minced meat, wheat, nut, spices, parsley, onion,

tomatoes, bulgur, hot pepper, bread
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Aripioare picante de pui 400 g 49 lei
Aripioare de pui marinate în sos picant, pastă de usturoi,

salată coleslaw, condimente

Marinated chicken f ins in hot sos, garlic paste, raw salad, spices

Dorada la grătar 100 g 22 lei
Pește dorada condimentat, sos tarator, lipie crocantă

Sea bream, tarator sous, spices, fried bread

Biban de mare la grătar 100 g 22 lei
Pește dorada condimentat, sos tarator, lipie crocantă

Sea bream, tarator sous, spices, fried bread

Somon la grătar cu sos de portocale 300 g 69 lei
File somon, salată, sos portocale, lămâie

Fillet salmon, salad, orange sos, lemon
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Grand Mix Grill 700 g 129 lei
Carne tocată oaie \ vită, frigărui de vită, frigărui de pui, aripioare, cotlet, 

roșii, ceapă, ardei iute, cartofi, bulgur, lipie

Minced beef & mutton, beef tenderloin skewers, chicken skewers, chicken 

wings, lambchops, tomatoes, onion, grilled pepper, bulgur, lebanese bread

Mansaf 800 g 129 lei
Orez cu rasol de miel și carne de vită, migdale, condimente

Rice cooked with meat broth and condiments, lamb legs,

diced beef, almonds, spices

Choban Kawurma 300 g 89 lei
Carne de vită, roșii, ardei iute copt, sos de roșii, ardei capia, condimente

Diced beef tenderloin, tomatoes, roasted hot peppers, tomato sauce, red pepper, covered with bread

Majuka Arabesk 900 g 198 lei
Carne de kebab, mozzarella, f istic, caju, migdale, salată, pătrunjel, lipie

Kebab meat, mozzarella cheese, pistachios, cashews, almonds, parsley salad

Specialități
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Steak cu unt 300 g 139 lei
Steak de vită, unt, pâine toast, condimente, batata pure

Beef tenderloin steak, butter, toast, spices, batata puri, tomatoes

Kebab la tavă 500 g 129 lei
Carne de kebab, roșii, sos de roșii, orez, ceapă, condimente

Kebab meat, tomatoes, tomato sauce, rice, onion, spices, covered with bread

Fast Food

Shaorma de pui 500 g 46 lei
Carne de pui, condimente, cartofi prăjiți, castraveți murați, salată coleslaw, 

roșii, tortilla

Chicken, garlic sos, tomatoes, cucumber, coleslaw salad, tortilla

Shaorma clasic pui 450 g 44 lei
Carne de pui, condimente, cartofi prăjiți, castraveți murați,

salată coleslaw, roșii, sos de usturoi, tortilla

Tortilla, marinated chicken, garlic sauce, pickles, coleslaw salad. Sides: coleslaw 

salad, french fries, pickles, garlic sauce or any sauce of your choice
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Tasty Shaorma 500 g 59 lei
Lipie, shaorma pui, mozzarella, ciuperci, usturoi,

porumb, cartofi prăjiți, salate

Lipie, shaorma chicken, mozzarella, mushrooms,

garlic, corn, coleslaw salad, french fries

Shaorma Arbesk de pui 400 g 49 lei
Piept de pui, sos usturoi, ciuperci, cartofi prăjiți, castraveți murați, salate, 

sosuri la alegere, tortilla

Tortilla, marinated chicken, garlic sauce, mushrooms, mozarella, sides, pickles, 

garlic sauce or a sauce of your choice, french fries, coleslaw salad

Shaorma mixtă 500 g 49 lei
Vită (150 g), pui (150 g), salate, lipie, sos, cartofi prăjiți și castraveți murați

Beef (150 g), chicken (150 g), tomatoes, parsley salad, coleslaw salad, garlic 

sauce, french fries and pickles, arabic bread

Shaorma clasic vită 450 g 54 lei
Carne de vită, condimente, sos de tahina, cartofi prăjiți, castraveți murați, 

salată de pătrunjel, tortilla

Tortilla, beef, spices, tahini sauce, french fries, pickles, parsley salad. Sides: 

pickles, coleslaw salad, french fries, tahini sauce or any sauce of your choice

Shaorma de vită 500 g 56 lei
Carne de vită, condimente, sos de tahina, cartofi prăjiți, castraveți murați, 

salată de pătrunjel, tortilla

Beef, spices, onions, tahini sauce, french fries, pickles, parsley salad, tortilla
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Dublu Cheeseburger 500 g 58 lei
Carne de vită (2 x 150 g), chiflă susan și mac, salată, roșii, castraveți murați, 

sos de usturoi, sos ketchup Heinz, brânză la alegere (cedar, mozzarella, 

cașcaval), cartofi prăjiți

Beef (2 x 150 g), sesame and poppy buns, salad, tomatoes, pickles, garlic sauce, 

ketchup Heinz, cheese of your choice (cheddar, mozzarella) french fries

Cheeseburger 230 g 49 lei
Carne de vită (150 g), chiflă susan și mac, salată, roșii, castraveți murați, sos 

de usturoi, sos ketchup, mozzarella, cartofi prăjiți

Beef (150 g), sesame and poppy buns, salad, tomatoes, pickles, garlic sauce, 

ketchup Heinz, mozzarella, french fries

Burger 300 g 44 lei
Carne de vită (150 g), chiflă susan și mac, salată, roșii, castraveți murați, sos 

de usturoi, ketchup dulce, cartofi prăjiți

Beef (150 g), sesame and poppy buns, salad, tomatoes, pickles, garlic sauce, 

ketchup Heinz, french frie

Chicken Nuggets 300 g 44 lei
Mușchiuleț de pui tăvălit în lapte, ouă, pesmet, cartofi prăjiți, salate și sosuri la 

alegere

Marinated chicken tenderloin, eggs, breadcrumbs, french fries and garlic sauce 

or any sauce of your choosing

Crispy strips 300 g 44 lei
Mușchiuleț de pui, cartofi prăjiți, castraveți murați, salate, sos la alegere

Chicken muscle, french fries, pickles, sauce of your choice
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Pizza Margerita (30 cm) 450 g 35 lei
Aluat, sos pizza, mozzarella, oregano

Dough, organic pizza sauce, mozzarella, oregano

Pizza vegetariană (33 cm) 550 g 45 lei
Aluat, sos pizza, mozzarella, ciuperci, ardei gras verde, ardei gras roșu

Dough, pizza sauce, mozzarella, mushrooms, green pepper, red pepper, oregano, 

olives

Pizza Sujuk (33 cm) 600 g 45 lei
Aluat, sos pizza, mozzarella, carne de soujuc, măsline, ardei roșu, ardei verde, 

oregano

Dough, pizza sauce, mozzarella, soujuc, olives, green pepper, red pepper, 

oregano

Lahm Bi Ajeen 220 g 34 lei
Aluat cu carne tocată, ceapă și roșii, pătrunjel, lămâie

Dough, meat, onion and tomatoes, parsley, lemon

La cuptor

Bărcuță Arabesk 350 g 48 lei
Aluat, carne de vită, ardei gras, roșii, ceapă, pătrunjel, ardei iute, condimente

Dough, beef, peppers, tomatoes, onion, parsley, pepper, spices



www.arabesk.ro

Manakish mix 200 g 32 lei
Manakish Jibneh, carne, Zattar, Mohamra

Manakish Jibneh, meat, Zattar, Mohamra

Manakish cu pastă iute 350 g 29 lei
Aluat, pastă iute, susan negru, susan alb, condimente, ulei de măsline

Dough, hot paste, black sesame, white sesame, spices, olive oil

Manakish Zaatar 350 g 29 lei
Aluat, cimbru, ulei de măsline, susan, condimente

Dough, thyme, olive oil, sesame, spices

Manakish Jibneh 350 g 32 lei
Aluat, brânză telemea, mozarella, condimente

Bread dough, mozzarella cheese, telemea cheese, spices

Manakish brânză și pastă iute 300 g 36 lei
Aluat, pastă iute, brânză telemea, mozarella, susan negru, susan alb, condimente, ulei de măsline

Dough, hot paste, cheese telemea and mozarella, black sesame, white sesame, spices, olive oil



www.arabesk.ro

Orez cu lapte 150 g 29 lei
Orez, lapte, zahăr

Rice, milk, sugar

Clătite 12 buc mici 29 lei
Clătite, nutella, mascarpone, frișcă, topping ciocolată

Pancakes, nutella, cream cheese, whipped cream, choclate sauce

Baclava (cu sau fără înghețată) 3 buc 34 lei
Foietaj, f istic, zahăr, unt, sirop de miere

Pastry, pistachio, sugar, butter, honey syrup

Halawet El Jibneh 3 buc 34 lei
Brânză, f istic, sirop de miere, semolină

Cheese, pistachio, sweet syrup, semolina

Kunafeh 220 g 36 lei
Fidea, brânză, f istic, sirop de miere

Vermicelli, cheese, pistachio, sweet syrup

Desert

Înghețată / Ice cream 3 cupe 15 lei
Cheesecake  29 lei
Nargilea diverse arome  75 lei
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Limonadă mango 400 ml 29 lei

Limonadă căpșuni 300 ml 29 lei
Strawberry limonade

Limonadă mentă 300 ml 29 lei

Limonadă clasică 400 ml 24 lei

Limonade

Fresh portocale 300 ml 26 lei

Fresh grepfruit 300 ml 26 lei

Fresh mixt 300 ml 26 lei

Fresh de mango 300 ml 26 lei

Fresh de ananas 300 ml 26 lei

Fresh de morcov 300 ml 24 lei

Fresh
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Green Apple 300 ml 28 lei

Strawberry cranberry juice 300 ml 28 lei

Virgin Mojito 300 ml 26 lei

Cocktailuri și băuturi fără alcool
Non Alchoolic Drinks and Cocktails

Nada colada 400 ml 24 lei

Safe on the beach 400 ml 24 lei

Smoothie 400 ml 23 lei

Bere fără alcool 400 ml 22 lei
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Milkshake Kinder Bueno 350 g 38 lei
Kinder Bueno, lapte, topping ciocolată, frișcă

Kinder Bueno, milk, choclate sirup, cream

Milkshake căpșuni / Strawberry 400 ml 37 lei
Lapte, piure de căpșuni, frișcă

Milk, strawberry sirup, cream

Milkshake Oreo 400 ml 38 lei
Lapte, oreo, frișcă

Milk, oreo, cream

Milkshake
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Capuccino  24 lei

Frappuccino caramel  23 lei
Frappuccino ciocolată  23 lei

Ice coffee  23 lei
Frappe  23 lei
Ceai arăbesc  20 lei
Ceai diverse arome  19 lei
Ciocolată caldă albă  23 lei
Ciocolată caldă neagră  23 lei

Caffee Latte  26 lei

Espresso scurt  14 lei
Espresso lung  16 lei
Esoresso dublu  23 lei
Espresso macchiato  23 lei
Cafea americano  22 lei
Cafea arăbească  19 lei

Cafea / Caffee
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Coca-Cola 250 ml 11 lei
Gust Original, Zero Zahăr Zero Calorii, Zero Lemon

Coca-Cola Speciality 250 ml 11 lei
Mere și Soc, Mure și Ienupăr

Fanta 250 ml 11 lei
Orange, Orange Zero, Madness

Sprite 250 ml 11 lei

Schweppes 250 ml 12 lei
Tonic Water, Tonic Water Zero Zahăr, Bitter Lemon, Mandarin

FuzeTea 250 ml 12 lei
Lemon Lemongrass, Peach Hibiscus

Cappy nectar 250 ml 11 lei
Orange, Peach, Pear, Red Orange, Sour Cherry

Cappy Lemonades 400 ml 11 lei

Dorna 330 ml 11 lei
Apă minerală carbo / plată

Dorna 750 ml 19 lei
Apă minerală carbo / plată

Burn 250 ml 12 lei
Energy Drink Original & Non Sugar

Nestea 250 ml 12 lei

Red Bull 250 ml 22 lei

Ayran 250 ml 17 lei

Băuturi / Drinks



www.arabesk.ro

Adresa: B-dul Pipera nr. 55
Tel.: 0733 322 222

www.arabesk.ro
 https://www.facebook.com/Arabeskpipera

 https://www.instagram.com/arabeskorientalrestaurant




