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BAKLAVA FISTIC ȘI CĂPȘUNE 
PISTACHIO & STRAWBERRY 

BAKLAVA

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu fistic și căpșune, aromat cu esență de flori 

de portocal, trandafiri și sirop de zahăr. 

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic
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BAKLAVA MIGDALE ȘI PARĂ 
ALMOND & PEAR BAKLAVA 

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu migdale și piure de pere, aromat cu 

estenta de flori de portocal, trandafiri și 
sirop de zahăr. 

Alergeni: ou, gluten, contine fructe cu 
coaja lemnoasa: migdale

����� � ���

BAKLAVA FISTIC
PISTACHIO BAKLAVA

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu fistic aromat cu esență de flori de 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic
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BAKLAVA NUCĂ
WALNUTS BAKLAVA

Aluat de baklava usor insiropat si crocant, 
cu nuca aromat cu esenta de flori de 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: nucă
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ASABEH SNUBAR

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu muguri de pin aromat cu esență de flori 

de portocal, trandafiri și sirop de zahăr. 

Alergeni: ou, gluten, poate conține fructe 
cu coajă lemnoasă: fistic
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BAKLAVA FISTIC ȘI AFINE 
PISTACHIO & BLUEBERRY 

BAKLAVA

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu fistic și afine, aromat cu esență de flori de 

portocal, trandafiri și sirop de zahăr. 

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic
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BAKLAVA CAFEA, CARDAMOM 
ȘI ALUNE DE PĂDURE    COFFEE, 

CARDAMOM & HAZELNUTS 
BAKLAVA

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu alune de pădure, cafea și cardamom, 

aromat cu esență de flori de portocal, 
trandafiriși sirop de zahăr. 

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă și semințe: alune de 

pădure, cardamom
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BAKLAVA NUCĂ ȘI CARAMEL 
WALNUTS & CARAMEL BAKLAVA

Aluat de baklava ușor însiropat și crocant, 
cu nuca aromat, caramel, esență de flori de 

portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: nucă
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KOL WA SHKOR CAJU
CASHEW KOL WA SHKOR 

Aluat de baklava crocant cu caju, ușor 
însiropat, aromat cu esență de flori de 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: caju
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MAAMOUL MAD CURMALE 
MAAMOUL MAD WITH DATES

Blat din gris caramelizat, ușor însiropat, 
umplut cu pastă de curmale, aromat cu flori 

de portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, poate conține fructe cu 
samburi: curmale
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MAAMOUL MAD FISTIC 
MAAMOUL MAD WITH PISTACHIO

Blat din gris caramelizat, ușor însiropat, 
umplut cu fistic, aromat cu flori de portocal, 

trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, contine fructe cu coaja 
lemnoasa: fistic
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MAAMOUL MAD NUCĂ 
MAAMOUL MAD WITH WALNUTS

Blat din gris caramelizat, ușor însiropat, 
umplut cu fistic, aromat cu flori de portocal, 

trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, scorțișoară, conține 
fructe cu coajă lemnoasă: nucă
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MIX MAAMOUL MAD

Selecție de maamoul mad: fistic, nucă și 
curmale. 

Alergeni: gluten, scorțișoară, conține 
fructe cu coajă lemnoasă: 

fistic/nucă/curmale
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OSH EL BELBOL FISTIC
OSH EL BELBOL PISTACHIO

Blat de kataif, crocant, umplut cu fistic, 
ușor însiropat și aromat cu  flori de 

portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, conține fructe cu coajă 
lemnoasă: fistic
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OSH EL BELBOL MUGURI DE PIN 
OSH EL BELBOL PINE NUTS

Blat de kataif, crocant, umplut cu muguri 
de pin, ușor însiropat și aromat cu  flori 
de portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten
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OSH EL BELBOL CAJU
 OSH EL BELBOL CASHEW 

Blat de kataif, crocant, umplut cu caju, 
ușor însiropat și aromat cu  flori de 

portocal, trandafiri și sirop de zahăr. 

Alergeni: gluten, contine fructe cu coaja 
lemnoasa: caju
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NABULSIEH FISTIC
 NABULSIEH PISTACHIO

Blat de kataif cu umplutură de fistic, ușor 
însiropat și aromat cu esență de flori 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, lapte, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic
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BALURIEH FISTIC
 BALURIEH PISTACHIO

Blat de kataif cu umplutură de fistic, ușor 
însiropat și aromat cu esență de flori 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, lapte, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic
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TRIUNGHI DE BAKLAVA CĂPȘUNE, 
FISTIC SI KASTA    BAKLAVA 

TRIANGLE WITH STRAWBERRY, 
PISTACHIO AND KASTA

Aluat de baklava ușor însiropat și 
crocant, cu piure de căpșune și cu fistic, 

aromat cu esență de flori de portocal, 
trandafiri, sirop de zahăr, umplut cu 

cremă de lapte cu caimac.

Alergeni: ou, lapte și produse derivate 
din lapte, inclusiv lactoză, gluten, conține 

fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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MELOUKIEH

Blat de kataif cu umplutură de fistic, 
migdale, alune de pădure, caju, muguri de 
pin, ușor însiropat și aromat cu esență de 
flori portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, lapte, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic, migdale, alune de 

pădure, caju
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BURMA

Blat de kataif, crocant, umplut cu extra 
fistic, ușor însiropat și aromat cu  flori de 

portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză
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CHEESECAKE BAKLAVA

Blat din baklava de fistic/caju, cremă de 
cheesecake fără ou, unt cacao. 

Alergeni: gluten, lapte și produse derivate 
din lapte, inclusiv lactoză, conține fructe 

cu coajă lemnoasă: fistic, caju
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SELECȚIE BAKLAVA

Selecție de mix baklava.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

3 bucăți
TRIO BAKLAVA SELECTION
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SELECȚIE BAKLAVA

Selecție de mix baklava.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

6 bucăți
BAKLAVA SELECTION
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SARMA FISTIC
SARMA PISTACHIO

Rulouri din aluat de baklava cu extra 
fistic ușor însiropat și crocant, cu extra 

fistic aromat cu esență de flori de 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: fistic
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MOUSSE CU FRUCTUL PASIUNII
PASSION FRUIT MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
mousse fructul pasiunii și ganache de 

ciocolată belgiană.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia
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MOUSSE CU PRALINE SI FISTIC 
PRALINE & PISTCHIO MOUSSE 

Mini osmalia însiropată cu zahăr, cu 
mousse de pralină fistic și ganache de 

ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia
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MOUSSE CU ALUNE DE PĂDURE ȘI 
COCOS   HAZELNUT & COCONUT 

MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, cu 
mousse de alune de pădure, cocos și 

ganache de ciocolată belgiană.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia
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MOUSSE CU LAVANDĂ
LAVANDER MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de lavandă și ganache 

de ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia
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MOUSSE CU ZMEURĂ
RASPBERRY MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de zmeură cu ganache 

de ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia
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MOUSSE CU APĂ DE TRANDAFIRI 
ROSES MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, cu 
mousse de trandafiri și ganache de 

ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia
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MOUSSE CU CĂPȘUNE
 STRAWBERRY MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de căpșune și ganache 

de ciocolată. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia

����� ���

MOUSSE CU CAFEA ȘI CARDAMOM 
COFFEE & CARDAMOM MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de cafea și cardamom și 

ganache de ciocolată belgiană.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, poate 

conține fructe cu coajă lemnoasă, soia

MINI OSMALIA 

     Toate produsele Amoom pot conține urme de substanțe alergene (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, ouă, țelină, mustar, semințe 
de susan, alune, fructe cu coajă lemnoasă, sulf, sulfiți, pește și derivate din pește, crustacee), provenite fie din materiile prime obținute în 
fabrică ce procesează alimente ce conțin alergeni, fie provenite din procesul de producție derulat în restaurantul Amoom.
     Meniul poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la altă.
     Amoom nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordante ale datelor furnizate de către prducator sau alte surse externe. 

Notă:
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MINI OSMALIA 
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MOUSSE CU CIOCOLATĂ NEAGRĂ 
ȘI VANILIE    DARK CHOCOLATE & 

VANILLA MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de ciocolată belgiană 

neagră și vanilie.
Alergeni: gluten, lapte si produse 

derivate din lapte, inclusiv lactoza, poate 
contine fructe cu coaja lemnoasa, soia
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MOUSSE CU PORTOCALE ȘI SAFRON 
ORANGE & SAFFRON MOUSSE 

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de portocală, șofran și 

ganache de ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte si produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoza, poate 

contine fructe cu coaja lemnoasa, soia
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MOUSSE CU CARAMEL SĂRAT 
SALTED CARAMEL MOUSSE

Mini osmalia însiropată cu zahăr, 
cu mousse de caramel sărat cu 
ganache de ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte si produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoza, poate 

contine fructe cu coaja lemnoasa, soia
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MUHALABIA FISTIC ȘI HALVA
MUHALABIA WITH PISTACHIO 

& HALVA

Cremă fină de lapte cu ciocolată belgiană 
albă, pralină de fistic și halva. 

Alergeni: lapte și produse derivate din 
lapte, inclusiv lactoză, fructe cu coajă 

lemnoasă: fistic, poate conține gluten, soia
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MUHALABIA CU ZMEURĂ 
MUHALABIA WITH RASPBERRY

Cremă fină de lapte cu ciocolată belgiană 
albă, zmeură. 

Alergeni: lapte și produse derivate 
din lapte, inclusiv lactoză, fructe cu 

coajă lemnoasă: migdale, poate 
conține gluten, soia
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MUHALABIA CIOCOLATĂ ȘI 
ALUNE    MUHALABIA WITH 
CHOCOLATE & HAZELNUTS

Cremă fină de lapte cu ciocolată belgiană 
neagră, pralină de alune de pădure. 

Alergeni: lapte și produse derivate din 
lapte, inclusiv lactoză, fructe cu coajă 

lemnoasă: alune de pădure,caju, poate 
conține gluten, soia
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HALAWET EL JIBN 

Rulouri din mozzarella cu gris și crema de 
lapte cu caimac, aromat cu mastic și flori de 
portocal, trandafiri și sirop de zahăr, servit 

cu dulceață din petale de trandafir. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, 

conține fructe cu coajă lemnoasă: fisctic
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MAAMOUL MAD KASHTA 

Biscuite tradițional, făcut din gris, ușor 
însiropat umplut cu crema de lapte cu 

caimac,fistic, aromat cu flori de portocal, 
trandafiri și sirop de zahăr. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, 

conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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HOT LIBANESE KNEFE

Blat din kataif cu gris, mozzarella, sirop 
aromat cu esență de trandafiri, flori de 

portocal și sirop de zahăr.

Alergeni: lapte și produse derivate din 
lapte, inclusiv lactoză, gluten, conține 

fructe cu coajă lemnoasă: fistic

Preparat fierbinte!

     Toate produsele Amoom pot conține urme de substanțe alergene (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, ouă, țelină, mustar, semințe 
de susan, alune, fructe cu coajă lemnoasă, sulf, sulfiți, pește și derivate din pește, crustacee), provenite fie din materiile prime obținute în 
fabrică ce procesează alimente ce conțin alergeni, fie provenite din procesul de producție derulat în restaurantul Amoom.
     Meniul poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la altă.
     Amoom nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordante ale datelor furnizate de către prducator sau alte surse externe. 

Notă:
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AMOOMA – PRĂJITURĂ CASEI 

Marzipan oriental din fistic, cremă de 
lapte cu caimac, aromat cu flori de 

portocal, trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, 

conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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ASABEH FISTIC
PISTACHIO ASABEH 

Rulouri din aluat de baklava cu extra 
fistic ușor insiropate, aromate cu flori de 

portocal, trandafiri, sirop de zahăr, 
servite cu cremă de lapte cu caimac. 

Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, 

conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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MAFRUKE

Blat caramelizat cu crustă migdale și alune 
de pădure, cremă de lapte cu caimac, 

aromat cu flori de portocal, trandafiri, sirop 
de zahăr și ciocolată belgiană. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, ou, 

conține fructe cu coajă lemnoasă: 
migdale, alune de pădure
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OSMALIA KASHTA

Kataif ușor crocant, umplut cu cremă 
de lapte cu caimac, fistic, sirop de 

trandafiri și sirop de zahăr.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, 

conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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BAKLAVA MIX MARE EXTRA

Mix de baklava cu extra fistic, caju, 
nucă, pin, alune de pădure și migdale, 
ușor crocante și însiropate, aromate cu 

apă de trandafir și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

EXTRA LARGE MIX BAKLAVA
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BAKLAVA MIX MARE 

Mix de baklava cu fistic, caju, nucă, pin, 
alune de pădure și migdale, ușor crocante 
și însiropate, aromate cu apă de trandafir 

și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

LARGE MIX BAKLAVA
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BAKLAVA MIX MEDIE EXTRA

Mix de baklava cu extra fistic, caju, 
nucă, pin, alune de pădure și migdale, 
ușor crocante și însiropate, aromate cu 

apă de trandafir și sirop de zahăr.
Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 

coajă lemnoasă

BAKLAVA MIX EXTRA MEDIUM
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BAKLAVA MIX MICĂ EXTRA

Mix de baklava cu extra fistic, caju, nucă, pin, 
alune de pădure și migdale, ușor crocante și 

însiropate, aromate cu apă de trandafir și 
sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

BAKLAVA MIX EXTRA SMALL
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BAKLAVA MIX MEDIE 

Mix de baklava cu fistic, caju, nucă, pin, 
alune de pădure și migdale, ușor crocante 
și însiropate, aromate cu apă de trandafir 

și sirop de zahăr.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

BAKLAVA MIX MEDIUM
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În atenția consumatorilor: 
Produsele din meniul Amoom pot conține alergeni. În cazul în care sunteți intolerant / alergic la un ingredient, înainte de a comandă orice 

preparat din meniul Amoom consultați informațiile referitoare la ingredientele din preparate și / sau întrebați personalul unității. 

8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale, alune de pădure , nuci, 
       anacarde, nuci Pecan, nuci de Brazilia, fistic și produse derivate;
9. Țelină și produse derivate; 
10. Muștar și produse derivate; 
11. Semințe de susan și produse derivate; 
12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/litru; 
13. Lupin și produse derivate; 
14. Moluște și produse derivate. 

Conform Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
20 martie 2000 alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe: 

1. Cereale care conțîn gluten (grâu, secară, 
       orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora); 
2. Crustacee și produse derivate;
3. Ouă și produse derivate;
4. Pește și produse derivate;
5. Arahide și produse derivate;
6. Soia și produse derivate;
7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză); 

LISTĂ ALERGENI 

     Toate produsele Amoom pot conține urme de substanțe alergene (gluten, lapte sau derivate din lapte, soia, ouă, țelină, mustar, semințe 
de susan, alune, fructe cu coajă lemnoasă, sulf, sulfiți, pește și derivate din pește, crustacee), provenite fie din materiile prime obținute în 
fabrică ce procesează alimente ce conțin alergeni, fie provenite din procesul de producție derulat în restaurantul Amoom.
     Meniul poate suferi modificări pe parcursul zilei și poate varia de la o zi la altă.
     Amoom nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele neconcordante ale datelor furnizate de către prducator sau alte surse externe. 

Notă:



Cutiile noastre cadou oferă diverse 
sortimente din cele mai cunoscute și 
delicioase deserturi libaneze.

Fiecare cutie îmbină gustul și 
rafinamentul notelor orientale, 
pentru a crea o experiență unică și 
un cadou special.

Our gift boxes offer various assortments of the 
most famous and delicious Lebanese desserts.

Each box combines the taste and sophistication of 
oriental notes to create a unique experience and a 
special gift.

Baklava Cutii Cadou
Baklava Gift Box

Amoom este o poveste ce s-a născut în inima Levantului, pe 
străzile cosmopolite ale Beirutului, în souk-urile vibrante ale 

Marrakeshului, în fiecare casă bogată în suflet și căldură a 
Ammanului.



Amoom călătorește mii de ani în istoria culinară a celor mai renumite 
dulciuri orientale și aduce la viață în fiecare zi, gustul și pasiunea 
pentru perfecțiunea în patiseria levantină.

Ne mândrim cu rețetele noastre transmise din generație în generație ce 
sunt transpuse în fiecare delicatesă. Foietajul crocant, creăm de lapte 
(caimac) și siropul de zahăr sunt atent pregătite pentru a crea cea mai 
autentică experiență orientală.

Descoperă lumea fascinantă a dulciurilor Amoom și bucură-te de 
gusturile autentice ale celor mai îndrăgite preparate la evenimentul tău.

Amoom travels thousands of years in the culinary history of the most famous oriental 
sweets and brings to life every day, the taste and passion for perfection in Levantine 
patisserie.

We are proud of our recipes handed down from generation to generation that are 
translated into each delicacy. Crispy puff pastry, milk cream (caimac) and sugar syrup 
are carefully prepared to create the most authentic oriental experience.

Discover the fascinating world of Amoom sweets and enjoy the authentic tastes of the 
most loved dishes at your event.

Oriental Fusion Candy Bar
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SWEETS

*Sortimentele de baklava se pot alege 
în funcție de preferința clientului

Mix Baklava Extra
Căpuni & Fistic, Cafea,
Cardamom & Alune de Pădure,
Burma Fistic, Migdale & Pere, 
Nuca & Scorțișoară, Asabeh Fistic

Cu ciocolată, fistic, lavandă & căpșuni

Marzipan oriental din fistic, cremă de 
lapte cu caimac, aromat cu flori de 
portocal și trandafiri.

Biscuite tradițional, făcut din gris, 
ușor însiropat umplut cu crema de 
lapte cu caimac,fistic, aromat cu flori 
de portocal și trandafiri. 

Blat caramelizat cu crustă migdale și 
alune de pădure, crema de lapte cu 
caimac, aromat cu flori de portocal și 
trandafiri, ciocolată belgiană. 

Cremă fină de lapte cu ciocolată belgiană 
albă, pralină de fistic și halva. 

Cremă fină de lapte cu ciocolată 
belgiană neagră.

Cremă fină de lapte cu ciocolată 
belgiană albă, zmeură. 

Rulouri din mozzarella cu griș și cremă 
de lapte cu caimac, aromat cu mastic, 

dulceată din petale de trandafiri și flori 
de portocal, servite cu o cupă de înghețată.

Mini Osmalia   

Halawet Jiben

Muhalabia Zmeură

Muhalabia Ciocolată

Muhalabia Fistic și Halva

Mini Mafruke 

Mini Amooma

Maamul Mad Kasta

Mix Maamul 
Selecție de maamoul mad: 
fistic, nucă și curmale. 

Mix Fructe 
confiate umplute: 

Curmale cu Caju 
Smochine cu Arahide 
Caise cu Migdale 

ORIENTAL FUSION 
CANDY BAR



Street Zăgazului No 21, Bucharest

OPEN
PROGRAM
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Luni - Marți

Monday - Tuesday
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Wednesday
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Joi - Sâmbătă

Thursday - Saturday
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Sunday
Miercuri Duminică
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