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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, cremă de lapte 
(caimac) și siropul de zahăr sunt atent pregătite 

pentru a crea cea mai autentică experiență 
orientală.

Fiecare bucată de baklava pregătită, poartă 
rezultatul muncii noastre zilnice pentru a putea 

păstra textura și aromele, calitatea și stilul de 
preparare ce a definit cel mai rafinat dulce oriental 

al tuturor timpurilor.

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.



Lunch & Dinner 

Drinks
Băuturi
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Breakfast 
Mic dejun

Prânz - Cină

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

Dulciuri Orientale
Classic & Fusion Oriental Sweets
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Parcarea AMOOM pentru clienții noștri
se află la 50 de metri distanță, pe strada: 

Șoseaua Pipera

 Pentru a deschide poartă sunați la nr de telefon 

Poartă va rămâne deschisă 90 de secunde. 
Pentru a redeschide poartă sunați la același nr. de telefon.

0791 788 828

Vă mulțumim!

Parcare

50 m

20
Locuri



Mic dejun
Breakfast

�
	��� ���

BENEDICT CU BACON ȘI CHEDDAR   
EGGS BENEDICT WITH SMOKED BACON 

& CHEDDAR

Available from 9:30 to 16:00  
Except Wednesdays 12:00 to 15:00 

Ouă poșate cu bacon afumat, brânză cheddar 
și sos olandez, servite pe pâine prăjită; alături 

de un mix de salată verde. 

Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, muștar, nuci
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BENEDICT CU SOMON AFUMAT  
EGGS BENEDICT WITH SMOKED 

SALMON  & CREAM CHEESE

Ouă poșate cu somon afumat, cremă de brânză 
și sos olandez, servite pe pâine prăjită; alături 

de un mix de salată verde. 

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

muștar, nuci
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BENEDICT BRIE CU TRUFE
 EGGS BENEDICT WITH BRIE CHEESE 

FILLED  WITH TRUFFLE CREAM

Ouă poșate cu brânză brie umplută cu cremă 
de trufe negre, sos olandez, servite pe pâine 

prăjită; alături de un mix de salată verde. 

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

muștar, nuci
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CROASANTE CU JAMBON ȘI 
CHEDDAR   CROISSANTS WITH CREAM 
CHEESE, DRIED TOMATOES, PORK HAM 

& CHEDDAR CHEESE

Două croasante  umplute cu crema de brânză, 
roșii uscate, jambon de porc și brânză cheddar; 

alături de un mix de salată verde. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, nuci
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BENEDICT CU AVOCADO
EGGS BENEDICT WITH AVOCADO

Ouă posate cu avocado și sos olandez, servite pe 
pâine prăjită; alături de un mix de salată verde. 

Alergeni: ou, gluten, lapte, muștar, nuci
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BENEDICT CU ARDEI COPȚI
GREEK EGGS BENEDICT

Ouă posate, ardei copți, cremă de brânză și sos 
olandez, servite pe pâine prăjită; alături de un 

mix de salată verde. 

Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză, muștar, nuci
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CROQUE MADAME

Sandwich cu șuncă, cremă de brânză, brânză 
cheddar și un ou ochi; alături de un mix de 

salată verde. 

Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză, nuci
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CROQUE MONSIEUR

Sandwich cu șuncă, cremă de brânză și brânză 
cheddar; alături de un mix de salată verde. 

Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză, nuci
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CROASANTE CU UNT SI DULCEATA 
CROISSANTS WITH BUTTER, GREEK 

YOGHURT & JAM

Două croasante  servite cu unt, iaurt grecesc și 
dulceață de zmeură sau afine.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte

Preparat picant! Produs congelat!
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CROASANTE CU ZAATAR
ZAATAR CROISSANTS

Două croasante  cu zaatar 

Alergeni: gluten, susan, alune, lapte și 
produse derivate din lapte
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GRANOLA   GRANOLA WITH GREEK 
YOGHURT, MIX OF FRESH & DRIED 

FRUITS, HONEY & CINNAMON

Granola, iaurt grecesc, mix de fructe prospete și 
deshidratate, miere și scorțișoară. 

Alergeni: gluten, lapte, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: alune de pădure
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TOAST CU AVOCADO ȘI LABNEH
AVOCADO TOAST WITH LABNEH & 

POMEGRANTE

Avocado, cremă de iaurt labneh, rodie și zaatar, 
servite pe pâine prăjită; alături de un mix de 

salată verde. 

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză, nuci Alergeni: ouă, gluten
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OUĂ TERCI CU SALSA DE TRUFE
SCRAMBLED EGGS WITH TRUFFLES

Ouă terci, cremă de brânză, salsa de trufe și 
roșii cherry coapte. 

Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 
derivate din lapte
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OUĂ TURCEȘTI
 TURKISH EGGS

Ouă posate, cremă de iaurt cu usturoi, 
cârnat chorizo și condimente picante, 

servite cu pâine prăjită.

Alergeni: ou, gluten, lapte 
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SHAKSHUKA

Legume la cuptor (roșii, ardei gras, năut, ceapă, 
usturoi) asezonate cu condimente orientale și 

servite cu două ouă medii deasupra;
Servit cu pâine prăjită.

Alergeni: ou, gluten
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OMLETĂ   OMELETTE 

Omletă pufoasă făcută din trei ouă ecologice cu 
unt. Servită cu pâine prăjită.

Alergeni: ou, lapte și produse derivate 
din lapte, muștar, conține fructe cu coajă 

lemnoasă: nuci, gluten
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OMLETĂ CU CHORIZO
SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO 

Omletă pufoasă făcută din trei ouă ecologice 
cu unt și chorizo. Servită cu pâine prăjită.

Alergeni: ou, lapte și produse derivate din 
lapte, muștar, conține fructe cu coajă 

lemnoasă: nuci, gluten.

SHAKSHUKA CU CHORIZO
SHAKSHUKA WITH CHORIZO
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Legume la cuptor (roșii, ardei gras, ceapă, 
usturoi) asezonate cu condimente orientale și 
servite cu două ouă medii desupra și chorizo. 

Servit cu pâine prăjită.

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:
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LABNEH

Cremă de iaurt libaneză servită cu un topping 
la alegere: nuci pecan cu miere sau zaatar cu 

sumac. Servită cu pâine prăjită.

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

fructe cu coajă lemnoasă: nuci
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HUMMUS CU FISTIC
PISTACHIO HUMMUS

Crema de năut, pastă de susan, suc de lamaie, 
ulei de măsline și fistic; servită cu pâine prăjită 

Alergeni: gluten, arahide, susan, 
conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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PADRON CU LABNEH
PADRON PEPPERS WITH LABNEH

Ardei padron cu labneh, fistic și mirodenii 
orientale. 

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

lemnoasă fistic
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PLATOU VEGAN
VEGAN PLATTER

Piure de avocado făcut după rețeta proprie, 
hummus autentic libanez, sfecla roșie și morcov 

copt. Servite cu pâine prăjită. 

Alergeni: gluten, susan, alune, arahide
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GUSTURI ORIENTALE
ORIENTAL TASTES 

Platou cu 7 mezze: hummus, labneh, mutabal, 
halloumi, măsline, roșii cherry și mix legume. 

Alergeni: gluten, lapte, susan, arahide

Lunch & Dinner 

Available from 12:00 to 21:30  

More than a starter 

Prânz - Cină
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OU CROCANT CU OREZ DIN PASTE
 CRISPY EGG WITH PASTĂ RIZOTTO 

AND TRUFFLES SALSA

Ou gătit moale învelit în strat crocant de 
panko, rizotto din paste cu cremă de brânză 

și salsa cu trufe.
Alergeni: ou, gluten, lapte și produse 

derivate
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BRIE CU SALSA DE TRUFE
BRIE A LÀ TRUFFE

Brânză brie umplută cu cremă de brânză și 
cremă de trufe negre; alături de un mix de salată 

verde cu dressing cu nuci și pâine de secară. 

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

cu coajă lemnoasă: nuci
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HALLOUMI 
HALLOUMI STICKS

Batoane din halloumi crocante, 
sos tzatziki, mix de salată verde 

și pico de gallo.

Alergeni: gluten, lapte
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PLATOU AMOOM DE 
CHARCUTERIE ȘI BRÂNZETURI   

AMOOM CHEESE & 
CHARCUTERIE BOARD

Platou de brânzeturi (cheddar, gruyere, brie) și 
mezeluri (chorizo, salam Milano, prosciutto crudo) 

servit împreună cu fructe proaspete și confiate, 
măsline verzi, dulceață și biscuiți.

Alergeni: lapte și produse derivate din lapte, 
grâu, orz, conține fructe cu coajă lemnoasă: 

caju, nuci, poate conține soia, semințe de 
susan, muștar
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SALATĂ CU BRÂNZĂ DE CAPRĂ
GOAT CHEESE SALAD

Mix de salată verde cu brânză de capră crocantă, 
sfeclă roșie, muguri de pin și roșii cherry. 

Alergeni: gluten, lapte, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: nuci
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SALATĂ VEGANĂ
 HEALTHY  SALAD

Mix de salată verde, avocado, edamame, sfeclă 
roșie, roșii cherry și dressing cu nuci. 

Alergeni: soia, conține fructe cu coajă 
lemnoasă: nuci

Salads
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BURRATA   BURRATA SALAD WITH 
ROASTED BELL PEPPERS & PESTO

Mix de salată verde cu branza burrata, pesto 
busuioc, ardei copți, roșii cherry și dressing 

cu nuci. 

Alergeni: lapte, ou, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: nuci
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FATTOUSH
FATTOUSH SALAD

Mix de salată verde cu ardei, castraveți, sfeclă 
roșie și dressing de rodie, servită cu lipie 

prăjită cu zaatar și sumac. 

Alergeni: gluten, conține fructe cu coajă 
lemnoasă: nuci

Salate
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SALATĂ CU CREVEȚI
 SHRIMPS SALAD

Mix de salată verde cu creveti , ardei copți, 
portocală, grapefruit, mango, zmeură, dressing 

cu miere și muștar. 

Alergeni: crustacee , muștar, conține 
fructe cu coajă lemnoasă: nuci, poate 

conține urme de țelină
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SALATĂ GOURMET
GOURMET SALAD

Mix de salată verde, brânză de capra, nuci 
pecan, semințe coapte de chia și mandarine. 

Alergeni: lapte, conține fructe cu coajă 
lemnoasă: nuci

SUPĂ CREMĂ DE CIUPERCI CU 
SALSA DE TRUFE
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Supă cremoasa de ciuperci, cu smântână și 

salsa de trufe. Servită cu crutoane.

Alergeni: lapte și produse 
derivate, gluten.

SUPĂ CREMĂ DE DOLVEAC 
CU BACON 
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Supă cremă de dovleac cu morcov și smântână 

și bacon crocant. Servită cu crutoane.

Alergeni: lapte și produse 
derivate, gluten.

Soups
Supe
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PULPĂ DE RATĂ
 CONFIT DUCK LEG WITH 

MASHED POTATOS 

Pulpă de rată confiată (160g) cu piure de 
cartofi cu salată de trufe. 

Alergeni: lapte, conține fructe cu coajă 
lemnoasă: nuci
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COTLETE DE BERBECUȚ CU OREZ
LAMB CHOPS WITH ORIENTAL RICE

Cotlete de miel  de Nouă Zeenlandă marinate 
după rețetă proprie (180g), servite cu orez cu 

unt și curmale; alături de o salată mică de 
roșii cherry, pătrunjel și sos de rodie. 

Alergeni: lapte, gluten
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KIBBEH
TURKEY KIBBEH

Chifteluțe libaneze din carne de curcan, 
burgur, nuci, merișoare și mentă, servit cu 

cremă de iaurt libaneză. 

Alergeni: lactoză, gluten, ou, conține 
fructe cu coajă lemnoasă: caju, lapte și 

produse derivate, inclusiv lactoză
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PUI EGIPTEAN
EGYPTIAN MARINATED CHICKEN

Piept și pulpă de pui în sos miso și harissa 
(180g), orez basmatic, lămâie murată 

marocană și coriandru.

Alergeni: gluten

���	��� ���

ANTRICOT DE VITĂ
BLACK ANGUS ENTRECOTE  

WITH FRIES

Antricot de vită maturat  (240g)  servit cu 
cartofi prăjiți și mix de salată verde. 

Alergeni: ouă, lapte, conține fructe cu 
coajă lemnoasă: nuci
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FRIGĂRUI DE CURCAN CU 
HALLOUMI   TURKEY SKEWERS 

WITH HALLOUMI SOUCE & 
SOFRAN RICE

Frigărui de curcan (150g) cu halloumi și orez 
cu șofran 

Alergeni: lapte
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Pastas
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TAGLIATELLE CU SOMON
TAGLIATELLE WITH SALMON & 

SPINACH

Paste proaspete, somon norvegian, baby 
spanac, pesto de busuioc cu sos de smântână, 

mascarpone și parmezan. 

Alergeni: peste, gluten, ou, lapte
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TAGLIATELLE CU SALSA DE TRUFE
TRUFFLE TAGLIATELLE

Tagliatelle cu slasa de trufe, cu sos alb de 
smântână. 

Alergeni: gluten, ou, lapte
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TAGLIATELLE CU CREVETI 
TAGLIATELLE WITH SHRIMPS

Paște proaspete cu cerneală de sepie, creveți 
și sos ușor picant. 

Alergeni: crustacee, gluten, ou, lapte

�����
Meat



Pește și Fructe 
de mare

Fish & Seafood 
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SAGANAKI CU CREVEȚI
SHRIMPS SAGANAKI

Creveți   la cuptor cu sos de roșii și brânză 
feta, serviți cu pâine prăjită de secară.

Alergeni: crustacee, gluten, lapte
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CREVETI THAI
THAI SHRIMPS & BASMTIC RICE

Creveți  sotați cu legume, sos curry și 
coriandru, serviți cu orez thai. 

Alergeni: crustacee, lapte, gluten, susan
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SOMON CU PIURE DE ȚELINĂ 
SALMON PAVE WITH CELERY 

PUREE & SAUTEED VEGETABLES

File de somon  norvegian servit cu piure de 
țelină, unt și mix de salată verde. 

Alergeni: peste, țelină, lapte, conține 
fructe cu coajă lemnoasă: nuci
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CREVEȚI ÎN SOS DE UNT
BUTTER SAUCE SHRIMPS

Creveți  gătiți în sos de unt. 

Alergeni: crustacee, lapte, ou, conține 
fructe cu coajă lemnoasă: nuci, caju
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Meat
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TACOS
TACOS & RICE

Foi crocante umplute cu sote de mușchi de 
vită (100g), guacamole, porumb dulce și chilli, 

servite pe pat de orez. 

Alergeni: gluten, amidon, susan
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ȘNIȚEL DE VIȚEL CU PIURE
 VEAL SCHNITZEL WITH MASHED 

POTATO & PICO DE GALLO

Șnițel de vițel în pesment panko (140g), piure 
cremos de cartofi și pico de gallo. 

Alergeni: ou, gluten, lapte, contine fructe 
cu coaja lemnoasa: nuci

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:
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GULAȘ DE VIȚEL 
GOULASH

Carne de vițel (200g) gătită cu cartofi, ardei 
gras, ceapă și mărar. Servit cu castraveți 

murați și pâine prăjită. 

Alergeni: gluten

Preparat picant!

Produs congelat!



Ice Cream 
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Înghetata Vice Cream

Alergeni: lapte și produse derivate din 
lapte, inclusiv lactoză

Arome disponibile: 

1 CUPĂ 	����� ���

SELECȚIE DE ÎNGHEȚATĂ 
VICE CREAM 

3 CUPE

CIOCOLATĂ BROWNIE
CHOCOLATE BROWNIE 

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

coajă lemnoasă: migdale

COCOS CU CIOCOLATĂ ALBĂ ȘI 
MIGDALE   COCONUT WITH WHITE 

CHOCOLATE & ALMONDS

Alergeni: poate conține urme de soia, 
conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic

FISTIC
PISTACHIO 

Alergeni: poate conține urme de soia

FRUCTUL PASIUNII, GHIMBIR 
ȘI MENTĂ    PASSION FRUIT, 

GINGER & MINT 

Alergeni: lapte și produse derivate din 
lapte, inclusiv lactoză

VANILIE
FRENCH VANILLA 

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

CARAMEL SĂRAT CU ARAHIDE
 SALT CARAMEL & PEANUTS 

Alergeni: poate conține urme de soia

MANGO

Alergeni: poate conține urme de soia, 
conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic

CĂPȘUNE FISTIC
STRAWBERRY & PISTACHIO 

�
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AMOOMA CU ÎNGHEȚATĂ
AMOOMA ICE CREAM

Marzipan oriental din fistic, cremă de lapte 
cu caimac, aromat cu flori de portocal si 
trandafiri, servit cu o cupă de înghețată.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, ou, 
conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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COFFEE BREEZE

Baklava cu cafea și cardamom, cremă de 
cheesecake, servite cu o cupă de înghețată.

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

ou, conține fructe cu coajă lemnoasă: 
alune de pădure
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MUHALABIA CU ÎNGHEȚATĂ
MUHALABIA ICE CREAM 

Cremă fină de lapte servită cu înghețată.

Alergeni: lapte si produse derivate din 
lapte, inclusiv lactoza, ou, fructe cu coaja 

lemnoasa: fistic, poate contine gluten, soia
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STRAWBERRY BREEZE

Baklava cu căpșune și fistic, cremă de 
cheesecake, servite cu o cupă de înghețată.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, ou, 
conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic
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MAFRUKE CU ÎNGHEȚATĂ
 MAFRUKE ICE CREAM

Blat caramelizat din făină de migdale, 
umplut cu cremă de lapte cu caimac, ghee, 
aromat cu flori de portocal și trandafiri, în 
crustă de alune de pădure și caju, servit cu 

o cupă de înghețată.

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

conține fructe cu coajă lemnoasă: 
migdale, alune de pădure

ICE CREAM ICE CREAM SELECTION
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MAAMOUL MAD KASTA CU 
ÎNGHEȚATĂ    MAAMOUL MAD 

KASTAA ICE CREAM 

Blat din gris, caramelizat, ușor însiropat, 
umplut cu cremă de lapte cu caimac, fistic, 

aromat cu flori de portocal și trandafiri, 
servit cu o cupă de înghețată.

Alergeni: gluten, lapte și produse 
derivate din lapte, inclusiv lactoză, ou, 
conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic

Sweet Summer Vibes
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OSMALIA KASTA CU ÎNGHEȚATĂ 
OSMALIA KASTA ICE CREAM

Kataif ușor crocant, cremă de lapte cu 
caimac, fistic și sirop de trandafiri, servit cu 

o cupa de înghețată.

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

conține fructe cu coajă lemnoasă
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ANANAS CARAMELIZAT CU KASTA 
ȘI ÎNGHEȚATĂ    CARAMELIZED 
PINEAPPLE & KASTA ICE CREAM

Cremă de lapte cu caimac, ananas 
caramelizat, infuzat cu cognac, servit 

împreună cu o cupă de înghețată.

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

conține fructe cu coajă lemnoasă
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KNEFE FIERBINTE CU ÎNGHEȚATĂ 
HOT LIBANESE KNEFE WITH ICE 

CREAM

Clasicul knefe libanez cu mozzarella, servit 
cu o cupă de înghețată.

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

conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic

Classic & Fusion 
Oriental Dulciuri
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HALAWET JIBEN CU ÎNGHEȚATĂ 
HALAWET JIBEN ICE CREAM 

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.
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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

Vă rugăm întrebați ospătarul pentru a afla selecția disponibilă.
 Please ask the waiter. 

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

conține fructe cu coajă lemnoasă: fistic

Sweet Summer Vibes

Oriental Fusion 
Mousse

Mini Osmalia



Oriental Fusion 
Mousse
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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

����� ���

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
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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:



Oriental Sweets
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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

������ ���

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!
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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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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

Oriental Fusion 
Pudding

Oriental Fusion & 
Classic Baklava

	���� � ���

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
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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 FISTIC
PISTACHIO BAKLAVA

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

portocal și trandafiri. 

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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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

	
��� � ���

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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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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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

����� � ���

SELECȚIE BAKLAVA

Selecție de mix baklava.

Alergeni: ou, gluten, conține fructe cu 
coajă lemnoasă

3 bucăți
TRIO 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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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

6 bucăți
BAKLAVA SELECTION

     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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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

	
���� ���

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

������ ���

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

Baklava Gift Box
Baklava Cutii Cadou

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:



Amoom Coffee 

��
��� ���

CAFEA CU CARDAMOM LA IBRIK 
IBRIK CARDAMOM SINGLE

Cafea Amoom cu cardamom preparată la 
ibric, cu o aromă înțepătoare de lămâie și 

distinctă de eucalipt. 

��	��� ���

ESPRESSO

Cafea Amoom - Blend de Origini 
(India, Columbia, Brazilia) 

������ ���
LONG BLACK

Cafea Amoom - Blend de Origini 
(India, Columbia, Brazilia) 

�	��� ���
EXTRA SHOT ESPRESSO

Cafea Amoom - Blend de Origini 
(India, Columbia, Brazilia) 

������ ���
CORTADO

Un shot de cafea Amoom, cremă de lapte. 

���	��� ���
CAPPUCCINO

Un shot de cafea Amoom, cremă de lapte. 

������� ���
LATTE

Un shot de cafea Amoom, lapte, cremă lapte.

������� ���
FLAT WHITE

Shot dublu de cafea Amoom, cremă de lapte.

��	��� ���
ESPRESSO DECAF

Cafea fără cofeină

	��	��� ���

CAFEA CU CARDAMOM LA IBRIK
IBRIK CARDAMOM LARGE

Cafea Amoom cu cardamom preparată la 
ibric, cu o aromă înțepătoare de lămâie și 

distinctă de eucalipt. 

������� ���

FRAPPE

Shot de cafea Amoom, lapte, 
înghețată de vanilie, topping de 

ciocolată sau caramel, frișcă.

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

������� ���

	���

CEAI LA IBRIK 

Ceai la ibric:
Spicy Chai    Lemon Rooibos    Ayurvedic 

Kashmir    Mango    Mojito & Mint

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

������� ���

ICE LATTE

Shot de cafea Amoom, lapte rece. 
Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

�	����� ���

MATCHA LATTE

Pudră de ceai verde, lapte. 
Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

�	����� ���

GOLDEN TURMERIC 

Pudră de turmeric, lapte. 
Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

�	����� ���

SPICED CHAI LATTE 
WITH ROSE PETALS

Pudră de ceai rooibos, lapte. 

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

������� ���

GOLDEN DUST HOT 
CHOCOLATE

Ciocolată caldă cu lapte. 

La toate produsele care conțin lapte, acesta 
poate fi înlocuit cu lapte vegetal la alegere: 

Ask the waiter/ Întreabă ospătarul 

Alergeni: lapte și produse 
derivate, inclusiv lactoză

������� ���

OR TEA?

Ceai Or Tea. 

��	��� ���

ICE COFFEE 

Cafea Amoom rece. 

Ovăz    Migdale    Mazăre

������� ���

GOLDEN LATTE

Mix de lapte ovăz și lapte cocoș, pudra de 
turmeric și curmal, top de frișcă. 

������� ���

ESPRESSO DISARONNO

Un shot de espresso Amoom, Amaretto 
Disaronno, top de frișcă. 

������ ���
CAFFEE CORETTO

Un shot de espresso Amoom, 
Hennessy VSOP

������� ���

PUMPKIN SPICE LATTE 

Un shot de espresso Amoom, sirop de 
dovleac, lapte. 

Alc 20%



Braul de Vitamine
Vitamine Bar

Soft Beverages 

Smoothies

��
���� ���

������� ���

SAN BENEDETTO  
Apă minerală plată

��
���� ���

��		��� ���

PERRIER
Apă minerală carbogazoasă

������� ���

FRANKLIN & SONS LEMONADE  
Bautură carbogazoasă pe bază de lămâie 

������� ���

FRANKLIN & SONS 1886 COLA
Bautură carbogazoază cu aromă de cafeină 

��		��� ���

LIMONADĂ CLASICĂ
CLASSIC LEMONADE

Limonada clasică cu suc de lămâie 
miere/zahăr 

Lemongras, Banane, Kale, Mango 

���	��� ���

SUC PROASPĂT DE
PORTOCALE    GRAPEFRUIT

������� ���

FRANKLIN & SONS GINGER ALE
Bautură carbogazoasă pe bază de ghimbir  

��		��� ���

YOUNG COCONUT 
SPARKLING WATER

Bautura carbogazoaza cu apă de cocos 

������� ���

FRANKLIN & SONS 
GINGERFRANKLIN & SONS 

INDIAN TONIC ALE
Apă tonică 

��		��� ���

YOUNG COCONUT WATER & 
WATERMELON 

Bautură carbogazoază cu pepene 

������� ���

PEPSI  PEPSI MAX  MIRINDA

	��	��� ���

SUC PROASPĂT DE
PORTOCALE CU RODIE

ORANGE & POMEGRANADE FRESH

ORANGE    GRAPEFRUIT FRESH

�
		��� ���

LIMONADĂ CU SIROP DE 
TRANDAFIRI    ROSE LEMONADE

�
		��� ���

LIMONADĂ CU GHIMBIR
GINGER LEMONADE

�
		��� ���

LIMONADĂ CU CARDAMOM 
CARDAMOM LEMONADE

	�	
��� ���

KALE KICK

Kiwi, Mango, Pepene Galben, Ananas 
	�	
��� ���

FRUIT NINJA

Morcovi, Ananas, Papaya, Goji 
	�	
��� ���

GOJI BOOST

�
		��� ���

LIMONADĂ CU PAPAYA ȘI LICHEE 
PAPAYA & LICHEE LEMONADE

�
		��� ���

LIMONADĂ CU BUSUIOC, MENTA 
ȘI GHIMBIR   BASIL, MINT & 

GINDER LEMONADE

�
		��� ���

LIMONADĂ CU MANGO ȘI 
PEPENE GALBEN   MANGO & 

MELON LEMONADE

�
		��� ���

LIMONADĂ CU MANDARINE 
MANDARIN LEMONADE

�
		��� ���

LIMONADĂ CU ANANAS 
PINEAPPLE LEMONADE 

�
		��� ���

LIMONADĂ CU FRUCTUL PASIUNII 
ȘI PIERSICI   PASION FRUIT & 

PEACH LEMONADE 

Detox

Imunitate

Antioxidant

Produs congelat!



Bere  

��	���� ���

CORONA EXTRA

Bere blonda cu o aromă proaspătă de 
miere şi malţ, urmată de un gust răcoritor, 

bine echilibrat, de hamei şi malţ. 

Cocktailuri de
Inspiraţie Libaneză

Lebanese Inspired Cocktails

Cocktails

Alc 4.5%

��		��� ���

MORROCAN TEA ALE

O bere de tip Pale Ale, care are că inspirație 
ceaiul tradițional marocan, infuzată cu 

mentă, ceai verde și alte plante aromatice.
Alc 5.5%

	�		��� ���

HEAVY IS THE HEAD 

Un imperial stout că o cafea la ibric cu 
mirodenii. Este o bere dulce amăruie, 

cremoasa și parfumată.
Alc 8.5%

��		��� ���

SAISON D’OCCASION

Bere blondă acidulate, parfumată, cu 
ingrediente de specialitate care îi conferă 

un character aparte.
Alc 5.4%

��		��� ���

YERBA MATE IPA

O bere de tip Ipa cu Yerba Mate cu gust 
puternic lemnos si cu note citrice.

Alc 6%

������� ���

ARRAK ROSE & CUCUMBER

Arrak, apă de trandafiri, sirop de trandafiri, 
suc de lămâie, castravete.

Alc 32%

������� ���

ARRAK & GINGER

Arrak,  apă tonică cu ghimbir, suc de lămâie, 
sirop de zahăr și suc de portocale.

Alc 22%

������� ���

MOJITO

Rom Havana 3Yo, apă minerala, mentă 
proaspătă, zahăr brun, lime.

Alc 8%

�	����� ���

MARGARITA

Tequilla Herradura, liqeour Cointreau, 
suc de lime, sare

Alc 15%

������� ���

BRAMBLE

Gin Plymouth,  sirop Giffard de mure, 
suc de lime

Alc 13%

�	����� ���

KIWI SMASH BASILT

Gin Bombay Sapphire, fresh de kiwi, 
busuioc, suc de lime

Alc 12%

�	����� ���

COSMOPOLITAN

Vodka Belvedere Citrus, liqeour Cointreau, 
suc de merișoare Ocean Spray.

Alc 27%

�	����� ���

NEGRONI SBAGLIATO

Vermouth 9 Di Dante Inferno, Prosecco 
Vermentino, bitter, bitter de portocale.

Alc 20%

������� ���

DAIQUIRI

Rom 5Yo Flor de cana, suc de lime, 
zahar brun

Alc 21%

�	����� ���

DAIQUIRI FLAVOURED 

Rom 5Yo Flor de cană, suc de lime, zahăr 
brun , la alegere: mango și busuioc   fructul 

pasiunii și piersică   căpșune și mentă.

Alc 21%

������� ���

SPARKLING PEAR

Tanqueray, liqeour Giffard sirop de pere, 
cidru de pere, bitter cardamom, lămâie.

Alc 24%

������� ���

CARDAMOM ROSE

Tanqueray infuzat cu cardamom, Prosecco 
Terra Serena, sirop infuzat cu rozmarin, 

suc de grapefruit.

Alc 24%

Beer

�	����� ���

MAI TAI 

Rom Havana 3Yo, Rom 5Yo Flor de 
cană, liqeour Cointreau, sirop de 

migdale, suc de lime.

Alc 27%

������� ���

AMARETTO SOUR

Dissaronno, suc de lămâie, zahăr.

Alc 16%



Cocktails

������� ���

MOSCOW MULE

Vodka Belvedere, Franklyn ginger 
beer, lime

Alc 8%

�	����� ���

ESPRESSO MARTINI

Vodka Belvedere, liqeour cafea, Shot 
de espresso, garnish de ciocolată.

Alc 8%

�	����� ���

PORN STAR MARTINI 

Vodka Absolut Vanillla, Passoa, piure 
fructul pasiunii, extract de vanilie, suc 

de lime, un shot de Prosecco.

Alc 24%

�	����� ���

OLD FASHIONED

Whisky Woodford Reserve, Angostura 
bitter, zahar brun Demerara

Alc 38%

������� ���

MANHATTAN

Whisky Hudson Rye, Martini Rosso, 
bitter de portocale, Angostura bitter.

Alc 35%

�	����� ���

BEACH BUBBLE 

Rom Zacapa 23Yo, suc de ananas, 
suc de mango, Bundaberg ginger 

beer, suc de lămâie.

Alc 21%

������� ���

HOOP LA

Cognac Hennessy V.S.O.P., 
liqeour Cointreau, Lillet blanc, 

suc de lămâie.

Alc 24%


������ ���

KYR ROYAL

Moet Brut, Creme de cassis
Alc 17%


������ ���

BELLINI

Moet Brut, Piure de piersică
Alc 17%


������ ���
MIMOSA

Moet Brut, suc proaspăt de portocale.

Alc 12%


������ ���
CHAM CHAM

Moet Brut, Liqueor Chambord
Alc 16%

������� ���

PISCO SOUR

Macchu Pisco, suc de lime, zahăr.

Alc 22%

	������ ���

MIDORI SOUR

Liqueor de pepene galben Modori, 
suc de lămâie, zahăr.

Alc 13%

�	����� ���

HURLEY BURLEY

Gin Tanquray No10, Liqueor 
Chambord, bitter de lămâie, 

Franklin ginger beer.

Alc 18%

������� ���

CAIPIRINHA

Pitu Cachaca, suc de lămâie, zahăr.

Alc 28%

	������ ���

CUBA LIBRE

Rom Havana 3Yo, Pepsi, lime

Alc 13%

������� ���

DARK & STORMY

Rom Bumbu, Franklin and sons 
ginger beer, lime

Alc 11%

������� ���

PALOMA

Tequila Herradura, nectar de agave, 
suc proaspăt de grapefruit, suc de 

lime, apă minerală.

Alc 13%

Sparkling & Champagne 
Cocktails

	������ ���
APEROL SPRITZ 

Aperol, Prosecco Terra Serena, apă minerală.

Alc 11%

������� ���
FIERO SPRITZ

Martini Fiero, Prosecco Terra 
Serena, apă minerală.

Alc 11%

������� ���
HUGO SPRITZ

Liqueor St. Germain de șoc, Prosecco Terra 
Serena, mentă proaspătă, lime

Alc 7%

������� ���

CAMPARI SPRITZ

Campari, Prosecco Terra Serena, 
apă minerală.

Alc 12%

������� ���

SPRITZ VENEZIANO

Select bitter, Prosecco Terra Serena, 
apă minerală.

Alc 10%



Gin & Tonic 

������� ���

WHITLEY NEILL GRAPEFRUIT G&T

Gin Whitley Neill grapefruit, apă 
tonica Franklin Pink grapefruit, afine, 

căpșune, peel de lămâie, lavandă.

Alc 12%


������ ���

AMUERTE G&T

Gin Amuerte coca leaf, apă tonică Franklin 
and sons, liqueor de vanilie Galliano, 

kumquat, papaya confiată și salvie.

Alc 12%

������� ���

SIR EDMONDE G&T

Boubon de vanilie infuzat cu gin - Șir 
Edmond, apă tonică Franklin and sons 

rubarbă și hibiscus, baton de scorțișoară, 
peel de portocală, căpșune.

Alc 12%

�
����� ���

THE BOTANIST G&T 

Gin The Botanist, apă tonică Franklin and 
sons rubarba și hibiscus, cimbru, zmeura, 

piper roșu, peel de lime

Alc 12%

�	����� ���

HENDRICK’S G&T

Gin Hendricks, apă tonică Franklin and 
sons șoc și castravete, castravete, căpșune, 

lime, mentă

Alc 12%

�
����� ���

TANQUERAY NO 10 G&T

Gin Tanqueray No 10, apă tonică Franklin 
and sons indian tonic, ceai din flori de 

mazăre, peel de lămâie, grapefruit, rozmarin

Alc 14%

�
����� ���


������� ��

MONKEY 47 G&T

Gin Monkey 47, apă tonică Franklin and sons, 
salvie, afine, zmeură, peel de lămâie

Chardonnay, pinot noir, pinot meunier 
HAMPAGNE, FRANȚA 

Alc 14%

Alc 12%

By The Glass Bottle

Champagne Bar

	�� ��������

�	� ��������

	�� ��������

VEUVE CLICQUOT BRUT 

Chardonnay, pinot noir, pinot meunier 
HAMPAGNE, FRANȚA 

Alc 12,5%

VEUVE CLICQUOT ROSE           

Chardonnay, pinot noir, pinot meunier 
HAMPAGNE, FRANȚA 

Alc 12%

MOËT & CHANDON 
IMPERIAL BRUT 

Chardonnay, pinot noir, pinot meunier 
HAMPAGNE, FRANȚA 

Alc 12%

	�� ��������MOËT & CHANDON 
NECTAR IMPERIAL 

��� ��������

��� ���	����

Chardonnay, pinot noir, pinot meunier 
HAMPAGNE, FRANȚA 

Alc 12,5%

MOËT  & CHANDON BRUT ROSE   

Chardonnay
TOSCANA, ITALIA 

Alc 12%

VERMENTINO PROSECCO 

��� ���	����
Glera

TREVISO, ITALIA 

Alc 11%

TERRA SERENA PROSECCO  

Pentru orice altă sticlă de șampanie care nu este 
în meniu și se află în Wine Shop-ul nostru se 

percepe o taxa de dop de 120 Lei. 



�����

� ��

	������ ���
NEGRINI

Sauvignon Blanc, Fetească Regală
DRĂGĂȘANI, ROMÂNIA

Alc 13.2%

��

	������ ���

NEGRINI - NEGRU DE DRĂGĂȘANI

Negru de Drăgășani
DEALURILE OLTENIEI, ROMÂNIA 

Alc 13%

�	����� ���

CASTELLO BANFI - CHIANTI 

Sangiovese
TOSCANA, ITALIA  

Alc 13.5%

������� ���

CASTELLO BANFI - BRUNELLO 
DI MONTALCINO

Sangiovese
TOSCANA, ITALIA  

Alc 15%

������� ���

LE VOLTE DELL’ ORNELLAIA

Merlot, Sangiovese si Cabernet Sauvignon 
TOSCANA, ITALIA  

Alc 13.5%

������� ���

BANFI SAN ANGELO

Pinot Grigio
TOSCANA, ITALIA

Alc 13%

������� ���
CHABLIS LOUIS LATOUR

Chablis
BOUORGOGNE, FRANȚA 

Alc 12,5%

������� ���
PLANETA

Chardonnay
SICILIA, ITALIA 

Alc 13,5%

	������ ���
NEGRINI ROSE

Cabernet Sauvignon, Merlot, Negru de Drăgășani
DEALURILE OLTENIEI, ROMÂNIA

Alc 13%

	������ ���
CA DEI FRATI 

Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera
LOMBARDIA, ITALIA

Alc 12,5%

	������ ���
CALAFURIA

Negroamaro
SALENTO, ITALIA

Alc 12%

����
������������

�����

������� ���

LICORNA TĂMÂIOASĂ

Tamaiosa Românească
MUNTENIA, ROMÂNIA

Alc 13.1%

������� ���
LILIAC NECTAR

Muscat Ottonel
MUNTENIA, ROMÂNIA

Alc 11%

Pentru orice sticla de vin care nu este în meniu 
și se află în Wine Shop-ul nostru se percepe o 

taxă de dop de 80 Lei. 

��������������

	����� ���

GLENMORAGIE 10YR

Alc 40%

������ ���

GLENMORAGIE NECTAR 12YR

Alc 43%

������ ���
GLENMORANGIE QUINTA 14YR

Alc 46%


����� ���
GLENMORANGIE 18YR

Alc 43%

������ ���
HUDSON RYE

Alc 46%

	
���� ���

MAKER'S MARK

Alc 45%

	����� ���

JACK DANIELS SINGLE BARREL 

Alc 45%

	����� ���

JAMESON BLACK BARREL 

Alc 40%

������� ���

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 

Alc 40%



��
������	��

������ ���

HENNESSY V.S.O.P

Alc 40%

������� ���

HENNESSY X.O

Alc 40%

	����� ���

FLOR DE CANA 5YO

Alc 40%

�
���� ���

ZACAPA 23YR

Alc 40%

	����� ���

BUMBU XO 

Alc 40%

������ ���

BUMBU THE ORIGINALH

Alc 40%

	����� ���

HAVANA 3YO

Alc 40%

���������������

	����� ���

BELVEDERE

Alc 40%

������ ���

BELVEDERE GRAPEFRUIT

Alc 40%

������ ���

BELVEDERE LAKE

Alc 40%

������ ���

BELVEDERE FOREST

Alc 40%

������ ���

BELVEDERE CITRUS

Alc 40%

	����� ���

PATRON SILVER

Alc 40%

��
���������������

������ ���

GRAPPA UNICA DI CALABRIA

Alc 40%

������ ���

GRAPPA VECCHIA

Alc 40%

�
���� ���
VECCHIO AMARO

Alc 35%

������ ���

AMARO MONTENEGRO

Alc 23%

������ ���
CAMPARI

Alc 24%

	����� ���

CHAMBORD

Alc 16,5%

������ ���

LIMONCELLO

Alc 28%

	����� ���
PATRON XO CAFÉ

Alc 40%

������ ���

SELECT BITTER

Alc 17,5%

������ ���
APEROL

Alc 11%



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
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ROM FIERBINTE INFUZAT 
CU UNT  HOT BUTTERED RUM

Captain Morgan spice rum, unt, frișcă.
Alc 30%

������� ���

GIN FIERT
 MULLED GIN

Bombay, suc mere, miere, lamaie fresh.
Alc 20%
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VIN FIERT
MULLED WINE

Vin roșu, scorțișoară bețe, cuișoare, 
portocală și ghimbir.

Alc 14%
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PALINCĂ FIARTĂ
MULLED PLUM BRANDY 

Palincă Bran de prune cu miere.
Alc 50%
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GOLDEN LATTE

Mix de lapte ovăz și lapte cocoș, pudra de 
turmeric și curmal, top de frișcă. 
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PUMPKIN SPICE LATTE 

Un shot de espresso Amoom, sirop de 
dovleac, lapte. 
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ESPRESSO DISARONNO

Un shot de espresso Amoom, Amaretto 
Disaronno, top de frișcă. 
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CAFFEE CORETTO

Un shot de espresso Amoom, 
Hennessy VSOP

Alc 20%


