drinks

		Povestea La Iris
Noi suntem Alex si Liana si traiam o poveste frumoasa de
dragoste inca din liceu. Suntem regizor respeciv actrita si imediat
dupa facultate ne-am hotarat sa ne deschidem o firma de organizari
evenimente. Asa a aparut Petreceri Fantastice - care a crescut mult si
ne mandrim pentru ca se afla in topul firmelor de profil.
Ne-am casatorit, am nascut o fetita minunata - Iris - care
a facut sa apara ideea acestui club de familie, un loc in care sa
cunoastem alti parinti cu care sa socializam si in care ea sa isi faca
prieteni. Au fost luni intregi de munca in care ziua ieseam la plimbare
cu Iris si noaptea munceam ajutati de prietenii nostri impreuna cu
care am amenajat si am decorat spatiul. Dar de fiecare data cand
cineva vine si ne spune de cat de frumos e la noi stim ca a meritat
fiecare secunda.
Acum suntem patru, pentru ca in viata noastra a aparut Matias,
un bebe plin de energie, mereu vesel si tare mancacios. Familia
noastra s-a marit, viata a devenit mai plina de surprize, evenimente si
iubire. Atunci ne-am hotarat ca si clubul de familie sa se dezvolte mai
mult, sa tina pasul cu noi. Prin urmare am deschis barul cu cocktailuri
si tot felul de bauturi fancy. Noi parintii meritam sa fim rasfatati in
egala masura cu cei mici. Si daca putem sa ne rasfatam laolalta si sa
petrecem timp de calitate impreuna atunci e perfect.
Astia suntem noi : parinti, vloggeri (pentru ca da, avem si un canal de
Youtube - Familistii), antreprenori, artisti (cu un sfert de norma) si ne
place tare mult sa petrecem timp impreuna. Te asteptam la noi acasa
cum ne place noua sa spunem, sa jucam un Activity sau sa facem un
campionat la Xbox kinect si sa palavragim.
			
Cu drag,

Alex si Liana

CAFEA

Espresso scurt 25 ml
Espresso lung 40 ml
Espresso dublu 50 ml
Cappuccino 200 ml viennese/clasic
Latte 250 ml
Latte aromato 250 ml

8,9
8,9
10,9
10,9
11,9
12,9

(hazelnut, mint, macaron, caramel, vanilla)

Frappe 400 ml

Cafea cu alcool 200 ml

Frappe grecesc

14,9

Pirate cafe (Rom)

13,9

Frappe cu arome

16,9

Irish cafe (Baileys)

13,9

Ice cream frappe

16,9

Amarreto cafe (Disaronno)

13,9

(hazelnut, mint, macaron, caramel, vanilla)

Ciocolata calda pe bat 200 ml

15,9

Ceai infuzie 200 ml
Earl Grey - negru
Rooibos - portocala si caramel
Herbal Infusion
Infuzie de fructe cu hibiscus si zmeura
Ceai verde

11,9
11,9
11,9
11,9
11,9

Miere

2,9

Smoothie Smoorahug 100% fructe 350 ml
Brave Samurai

17,9

Fruit Ninja

17,9

Pink Yang

17,9

Berry San

17,9

(papaya, mango si ananas) - Energizare
(ananas, kiwi, pepene galben si mango) - Imunitate
(banane si capsuni) - Antistres
(zmeura, mure si capsuni) - Detoxifiere

Fresh
Portocale 250 ml

14,9

Portocale 400 ml

21,9

Limonada 400 ml
Limonada clasica

13,9

Limonada cu menta

14,9

Limonada cu ghimbir

14,9

Citronada

15,9

Limonada La Iris

17,9

(cu muuuuulte fructe)

Signature Cocktails
Liana – Eggnog - XMas feeling 250 ml

23,9

Alex – Ospatul lui Bloody Mary 400 ml

23,9

Iris – Taste of Rainbow 400 ml

23,9

Matias – Blue Hawaian 400 ml

23,9

#SuperNasica - Rosemary Cranberry Prosecco 180 ml

19,9

Cocktail-uri
MAI TAI 250 ml

21.9

PINA COLADA 400 ml

21.9

SEX ON THE BEACH 400 ml

21.9

LONG ISLAND ICE TEA 250 ml

22.9

MOJITO 250 ml

21.9

TEQUILA SUNRISE 400 ml

20.9

MARGARITA 150 ml

20.9

COSMOPOLITAN 150 ml

20.9

CAIPIROSKA 250 ml

20.9

Rom alb, rom negru, amaretto, suc de ananas, sirop de granadine,
suc de portocale, lime
Spiced Rum, ananas, suc de ananas, coconut cream, Malibu
Vodka, peach tree, cranberry juice, suc de portocale
Rom alb, vodka, gin, tequila, triplu sec, pepsi
Rom alb, apa minerala, lime, menta
Tequila, suc de portocale, sirop de rodii
Triplu sec, tequila, sirop sweet&sour
Vodka, triplu sec, suc de merisoare, sirop sweet&sour
Vodka, sirop de zahar, lime

LONG DRINKS
APEROL SPRITZ 250 ml

20,9

CAMPARI ORANGE 250 ml

18,9

SCREWDRIVER 250 ml

18,9

GIN TONIC 250 ml

18,9

CUBA LIBRE 250 ml

18,9

Aperol, prosecco, apa minerala
Campari, suc de portocale, portocala
Vodka, suc de portocale
Gin, apa tonica

Rom alb, coca cola, lime

Cocktailuri non-alcoolice

Racoritoare

Sangria 400 ml

15,9

Virgin Colada 400 ml

15,9

Dragoste pe plaja 400 ml

15,9

Summer Sunset 400 ml

15,9

Honeymoon Cocktail 150 ml

15,9

Summer Berry 150 ml

15,9

Pepsi, Mirinda, 7up, 250ml

6,9

Apa bucovina 330 ml

6,9

Lipton ice-tea 250ml

7,9

Prigat nectar 250 ml

7,9

San Pellegrino apa tonica 330 ml

10,9

Red Bull 250 ml

12,9

Whisky 40 ml
Jack Daniels

15,9

Glenfiddich 12 ani

24,9

Chivas 18 ani

28,9

Vodka 40 ml
Absolut

13,9

Absolut Elix

19,9

Beluga noble

27,9

Belvedere

29,9

tequila 40 ml
Olmeca Silver/Gold

11,9

gin 40 ml
Beefeater

10,9

Bombay saphir

11,9

Tanqueray

11,9

Rom 40 ml
Havana Club Anejo Blanco

13,9

Havana Club Anejo 7 ani

15,9

Cognac 40 ml
Metaxa 7*

17,9

Courvoisier VS

17,9

Courvoiser VSOP

25,9

Jagermeister

12,9

Kahlua

10,9

Limoncello

11,9

Martini bianco

12,9

Martini rosso

12,9

Campari

13,9

Disaronno amaretto

14,9

Cointreau

13,9

Stroh (Jagertee)

13,9

De Kuyper strawberry

13,9

Bailey’s

13,9

Bailey’s hazelnut

13,9

Vinuri sticla
Muros Antigos Escolha
Faurar
Issa Roze
Bernardi Prosecco Treviso
Unico Merlot Roze
Beronia Reserva
Gramma Cuvee Visan

94,9
59,9
69,9
74,9
109,9
149,9
94,9

Vinuri pahar 150 ml
Faurar
Issa Roze
Bernardi Prosecco Treviso

11,9
14,9
14,9

Bere
Heineken 330 ml
Ciuc 330 ml
Silva dark 330 ml
Silva pale ale 330 ml
Desperados 250 ml
Edelweiss 500 ml

8,9
7,9
8,9
8,9
11,9
16,9

Bere artizanala romaneasca
Sikaru Stout

14,9

Bere N/A
Heineken 330 ml

8,9

John Crabbiee bere cu ghimbir
Cidru

13,9

Strongbow (soc, mar, pere, fructe rosii)

8,9

SUBSTANTE CARE CAUZEAZA ALERGII SAU INTOLERANTE
1. Cereale care conțin gluten, și anume: grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu dur
sau hibrizi ai acestora și produse derivate, exceptând:
(a) siropurile de glucoză obținute din grâu, inclusiv dextroza (1);
(b) maltodextrine obținute din grâu (1);
(c) siropurile de glucoză obținute din orz;
(d) cerealele utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.
2. Crustacee și produse derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Pește și produse derivate, exceptând:
(a) gelatina de pește folosită ca substanță suport pentru preparatele de vitamine sau de carotenoide;
(b) gelatina de pește sau ihtiocolul folosit(ă) la limpezirea berii sau a vinului.
5. Arahide și produse derivate.
6. Soia și produse derivate, exceptând:
(a) uleiul și grăsimea de soia rafinate complet (1);
(b) amestecuri naturale de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa
natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, obținuți din soia;
(c) fitosterolii și esterii de fitosterol derivați din uleiuri vegetale, obținuți din soia;
(d) esterul de stanol vegetal fabricat din steroli de ulei vegetal, obținuți din soia.
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:
(a) zerul utilizat pentru fabricarea distilaților sau a alcoolului etilic de origine agricolă;
(b) lactitolul.
8. Fructe cu coajă lemnoasă, adică: migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus
avellana), nuci (Juglans regia), nuci Caju (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoinensis
(Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia
și nuci de Queensland (Macadamia ternifolia), precum și produse derivate, exceptând fructele cu
coajă utilizate pentru fabricarea distilatelor sau a alcoolului etilic de origine agricolă.
9. Țelină și produse derivate.
10. Muștar și produse derivate.
11. Semințe de susan și produse derivate.
12. Dioxidul de sulf și sulfiții în concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru în SO2 total trebuie calculați pentru produsele gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.
13. Lupin și produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.
(1) Și produsele obținute din acestea, în măsura în care procesul la care sunt supuse nu poate crește
nivelul de alergenicitate estimat de autoritate pentru produsul de bază din care au fost obținute.
In cazul in care suferiti de o alergie, va rugam sa solicitati informatii
suplimentare inainte de efectuarea comenzii.
Va multumim pentru intelegere!

club.lairis

|

rezervari 0726 266 760

