LOC DE CONSUM RESPONSABIL

meniu
COMANDA SE IA DE LA BAR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Întreprindere socială creată în cadrul proiectului Sprijin integrat structurilor de economie socială.

Bine ați venit!
Reciproc este o cafenea echitabilă, o băcănie cu produse artizanale și un bistrou cu
băuturi și gustări de calitate. Reciproc este un loc de consum responsabil prin selecția
atentă a produselor comercializate și prin participarea la o economie durabilă și
orientată către oameni.
Cafeaua Reciproc provine din Comerțul Echitabil, certificând astfel un tratament corect
al muncitorilor agricoli și o plată decentă a muncii în țările în curs de dezvoltare.
Cafeaua Reciproc este ecologică, aceasta implicând utilizarea unui model de
agricultură benefic atât pentru om, cât și pentru planetă.
Ceaiurile Reciproc sunt în cea mai mare parte ceaiuri ecologice, o parte provenind din
Comerțul Echitabil (Fair Trade). Ceaiurile de plante medicinale sunt produse locale
într-o fermă ecologică din Crișana sau provin de la culegători din Transilvania.
Băcănia Reciproc vă oferă produse artizanale și de la manufacturi din țară, gemuri,
siropuri și sucuri naturale din soiuri tradiționale de fructe din Banat și Transilvania.
Mierea provine de la stupine situate în zone agricole cu valoare naturală ridicată,
asigurând o calitate excepțională a produselor apicole.
Reciproc susține consumul responsabil, în contextul unei economii centrate pe om și
ghidate de principiile dezvoltării durabile.

Pământul nu este moștenit de la părinți. Este împrumutat de la copii.

Despre Agricultura Ecologică
Produsele alimentare care poartă eticheta de ECOLOGIC sunt obținute prin cultivarea naturală a
plantelor neforțate.
,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E. României pentru definirea acestui
sistem de agricultură este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică”
utilizaţi în alte state.
Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită
metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre
principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare
proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele acesteia.
În etapa de producţie la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri
şi derivatele acestora) a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor
de creştere, hormonilor, antibioticelor. În etapa de procesare a alimentelor se restricţionează
folosirea aditivilor, a substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză folosite la
prepararea alimentelor ecologice. Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea
durabilă, la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi la sporirea
interesului pentru spaţiul rural.
Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la
producţia ecologică, siglele, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a
efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.
Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla
comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul
identificării de către consumatori a produselor obţinute în conformitate cu
metodele de producţie ecologică.

Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie
începând cu data de 1 iulie 2010 . Utilizarea acestuia rămâne opţională
pentru produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebui să fie
însoţită de indicarea locului de producere a materiilor prime agricole.
(MADR România)
Terenurile Agricole cu Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value Farmlands)
sunt situate în mediul rural unde agricultura de tip tradițional este principala activitate economică
și un factor-cheie în conservarea naturii. Aceste terenuri sunt caracterizate de prezența vegetației
naturale și semi-naturale (pășuni), în general foarte bogată în specii, și sunt integrate, în unele
cazuri, într-un peisaj mozaicat extins și neîntrerupt ce include elemente naturale (precum
marginile de câmpuri, gardurile vii sau din piatră, zone împădurite sau cu arbuști, pâraie) și
petece de pământ cultivat și livezi.
(WWF România)

Să înțelegem Comerțul Echitabil sau Fair Trade
Comerțul echitabil (Fair Trade în engleză, Commerce équitable în franceză, Commercio equo
e solidale în italiană) este o mișcare de jos-în-sus, care pleacă de la cetățeni și propune o
alternativă echitabilă a comerțului internațional.
Comerțul echitabil este o mișcare pentru justiție globală ce urmărește să capaciteze comunitățile
de mici producători, activiști și cetățeni-consumatori pentru a susține alternative democratice
de comerț centrate pe om.
Comerțul echitabil s-a dezvoltat ca o inițiativă democratică de a reduce sărăcia la nivel global și
a limita efectele unei globalizări inechitabile.
În multe țări sărace ale lumii, globalizarea a accentuat inegalitățile sociale și a facilitat adâncirea
sărăciei pentru cei mai săraci dintre oameni.
Micii producători agricoli și muncitorii din sectorul alimentar și textil, deși produc pentru țările
dezvoltate ale lumii, se confruntă cu o sărăcie acută, iar munca lor nu le permite să își asigure
condiții de subzistență pentru familiile lor.
Trade, not Aid!
Comerțul Echitabil nu este o formă de caritate.
Comerțul Echitabil reprezintă mai mult decât tranzacții comerciale corecte: el demonstrează că
este posibilă o mai mare justiție la nivel global și un alt fel de globalizare, de pe urma căreia să
profite și cei mai dezavantajați.
Mișcarea pentru FairTrade valorizează cooperarea și procesul de decizie democratică și
transparentă ca trăsături esențiale ale capacitării comunităților de mici producători.
Comerțul Echitabil consolidează puterea oamenilor în fața globalizării și pune în lumină nevoia
de a schimba regulile și practicile comerțului convențional, demonstrând totodată că dezvoltarea
internațională poate susține o economie durabilă în țările în curs de dezvoltare.
Comerțul echitabil certifică respectarea a 10 standarde
Pentru a asigura că cetățenii-consumatori pot opta pentru o dezvoltare internațională centrată
pe om, în care principiile de dezvoltare durabilă și drepturile omului sunt respectate, mișcarea
pentru Comerț Echitabil a dezvoltat un sistem de certificare a produselor printr-un logo specific.

Cele 10 standarde ale Comerțului Echitabil
I.
Crearea de oportunităţi pentru producătorii defavorizați
II.
Transparenţa şi responsabilitatea
III.
Practici comerciale etice
IV.
Plata unui preţ corect (stabilit de comun acord, plată echitabilă pentru producători,
prețuri minime garantate...)
V.
Excluderea muncii copiilor și muncii forțate
VI.
Angajament privind non-discriminarea, egalitatea de gen, libertatea de asociere;
VII.
Asigurarea unor condiţii bune de lucru
VIII.
Consolidarea capacităților proprii
IX.
Promovarea comerţului echitabil
X.
Respect pentru mediu.
http://www.comert-echitabil-romania.ro/standarde.html

gustări
Patiserie
Cornulețe cu unt și cașcaval

100 g

4 lei

Prăjitură
măr, mac, brânză dulce

4 lei

Tort de morcovi

5 lei

Alte sortimente (profiterol, prăjitură cu nucă, amandine ș.a.) –
întrebați ospătarul / barmanul
Sărățele cu susan și mac

100 g

4 lei

Băuturi din lapte
Iaurt din lapte de capră

500 g

7 lei

Kefir din lapte de capră

500 g

7 lei

Lapte de capră

500 g

7 lei

gustări
Brânzeturi
Platou de brânzeturi maturate artizanale
Curtea Culorilor*

150 g

18 lei

Brânza maturată de vacă poate conține ierburi
condimentate, piper, ardei iute sau nucă. Brânzeturile
maturate sunt asezonate cu frunze verzi și legume
de sezon, nucă, măr, dulceață artizanală de la mici
producători transilvăneni.

300 g

35 lei

Platou de brânzeturi de capră cu mucegai
și diverse ingrediente**

150 g

15 lei

300 g

30 lei

Brânza de capră poate conține ierburi condimentate,
ardei iute, trufe, mucegai alb și mucegai albastru.
Brânzeturile sunt asezonate cu frunze verde și legume
de sezon.

Brânzeturile pot conține alergeni.
* Brânzeturile de la Curtea Culorilor sunt produse în județul Timiș după rețete
tradiționale italiene, într-un laborator artizanal din Sârbova. Pot conține condimente.
Asociația Curtea Culorilor produce brânză artizanală din lapte de vacă, maturată
între 2 și 6 luni, ce poate fi achiziționată pentru acasă de la Băcănia Reciproc.
** Fabricate după rețete tradiționale franceze, brânzeturile La Colline sunt un
produs premium obținut din lapte de capră și alte ingrediente naturale. Pot conține
condimente. Brânzeturile pot fi achiziționate pentru acasă de la Băcănia Reciproc.

cafea și băuturi
pe bază de cafea
Cafea organică și din Comerțul
echitabil
Ristretto

20ml

4 lei

Espresso

30 ml

4 lei

Dublu espresso

80 ml

6 lei

Cafea (espresso lung)

50 ml

4 lei

Espresso machiatto

35 ml

5 lei

Espresso cu lapte

100 ml

5 lei

Cafea lungă

150 ml

4 lei

Cafea cu lapte

170 ml

6 lei

Cafea cu miere

150 ml

6 lei

Cappuccino

170 ml

6 lei

Latte machiatto

220 ml

7 lei

espresso, apă fierbinte

espresso, cremă de lapte
espresso, lapte fierbinte

cafea, lapte, miere, scorțișoară
espresso, lapte, cremă de lapte, scorțișoară
espresso, lapte, spumă de lapte, condimente

cafea și băuturi
pe bază de cafea
Frappé cu ness

220ml

7 lei

Frappé cu espresso

220 ml

7 lei

Frappé cu dublu espresso

220 ml

9 lei

ness, lapte, gheață, frișcă

espresso, lapte, gheață, frișcă

dublu espresso, lapte, gheață, frișcă

Cafea decofeinizată ecologică și din
comerțul echitabil

5 lei

GanoCafe 3 în 1

170 ml

GanoCafe mocha

170 ml

GanoCafe cu alune de pădure
(Hazelnut Coffee)

170 ml

Cafea cu lichior

220 ml

cafea instant cu extract de ganoderma

cafea, cacao, extract de ganoderma lucidum, zahăr,
frișcă non-lactată, spumă de frișcă, cafea instant

5 lei

(6 lei cu lapte)

5 lei

(6 lei cu lapte)

5 lei

(6 lei cu lapte)

frișcă vegetală, zahăr, cafea instant, extract de
ganoderma lucidum
cafea, 4cl diverse sortimente de spirtoase, smântână
sau spumă de lapte, zahăr

14 lei

ceaiuri
Ceaiuri ecologice & Fair Trade Puro

300 ml

pure Ceylon Tea. packed in Sri Lanka

• Căpșuni
(ceai negru 94,5% căpșuni 5,5%) –
94,5% FairTrade
• Ceai negru English Breakfast
– 100% FairTrade
• Citron
(ceai negru 94% lămâie 6%) – 94%
FairTrade
• Earl Grey
(ceai negru 95% bergamot 4% coajă
de portocală 1%) – 95% FairTrade

• Fructe de pădure
(ceai negru 92% căpșuni, zmeură,
afine, coacăze negre 8%) – 92%
FairTrade
• Măceșe cu hibiscus
(măceșe 50% hibiscus 50%) – 50%
FairTrade
• Măr cu scorțișoară
(ceai negru 92,5% măr 4% scorțișoară
3,5%) – 92,5% FairTrade

Ceaiuri ecologice din plante Biofarmland
• Albăstrele
• Amestec digestiv
(semințe de mărar, fenicul, salvie,
frunze de mure, cicoare, coada
șoricelului, păpădie, păducel, mentă,
plătagină, petale de floarea soarelui,
cimbru, frunze de nuc, busuioc)
• Bunătate
(păducel 98%, albăstrele 2%)
• Ceasul femeilor
(amestec de coada șoricelului,
gălbenele, salvie)
• Coada calului
• Frumusețe (urzică 90%, gălbenele
8%, albăstrele 2%)

7 lei

•
•
•
•
•

cca 400 ml

7 lei

Gălbenele
Mentă
Salvie
Soc cu petale de flori
Somn ușor și vise plăcute
(salvie, păducel, sunătoare, roiniță,
cimbrișor, mușețel, mentă, coada
șoricelului, levănțică, soc, hamei,
verbena, petale de mac)
• Zâna de pășune
(gălbenele, albăstrele, mentă,
flori de salcâm, petale de floarea
soarelui, cicoare, fruze de dud, nuc,
mure)

ceaiuri
Selecție de ceaiuri ecologice English Tea Shop
• Calming Blend
• Cranberry Vanilla Delight
ingrediente organice: hibiscus,
rooibos, măceșe, cacao prăjită,
bucăți de vanilie, concentrat de
afine, concetrat de zmeură, cu aromă
naturală de vanilie și piersică
• Chocolate, Rooibos & Vanilla
ingrediente organice: rooibos fără
cofeină, ciocolată, aromă de vanilie
• Super Berries
ingrediente organice: hibiscus,
rooibos, mentă creață, zmeură,
căpșuni, coacăze, arome naturale de
zmeură și căpșuni
• White Tea, Blueberry & Elderflower
ingrediente organice: ceai alb,
lămâiță, flori de soc, bucăți de
coacăze, cu arome naturale de
coacăze
• Spiced Red Fruits
ingrediente organice: hibiscus,
zmeură, bucăți de mere, scorțișoară,
mentă, cu arome naturale de
căpșuni, cireșe și zmeură

cca 400 ml

7 lei

• Black Tea Chai
ingrediente organice: ceai negru
de Ceylon 46%, scorțișoară 12%,
cardamon 8%, cuișoare 6%, nucșoară
10%, ghimbir 4%, lemn dulce 4%,
anason stelat 4%, chimen 2%, coji de
portocale 2%, piper negru 2%
• Japanese Green Sencha
ingrediente organice: ceai verde.
Note delicate de ierburi ce îți
provoacă cerul gurii.
• Honeybush Acai Berry Punch
ingrediente organice: rooibos,
honeybush, hibiscus, rodii bucăți,
arome de fructe acai și coacăze
• Ceai din lămâiță, ghimbir și citrice
• Ceai negru cu piersici și ghimbir
• Ceai negru English Breakfast
(organic și Fair Trade)
• Ceai rooibos cu cacao și vanilie
• Ceai verde
(organic și Fair Trade)
• Ceai verde cu mentă și lămâiță
• Ceai verde cu ginseng, ghimbir și
fructe de Acai (Slim me)

ceaiuri
Alte plante și amestecuri

300 ml

• Afin
• Anghinare
(se recomandă pentru ficat și bilă)
• Ceai antigripal
(conține lemn dulce, soc, tei,
mușețel, echinaceea, cătină,
cimbrișor, șovârf, lumânărică,
ghimbir și anason)
• Ceai antitusin
• Ceai din fructe uscate
• Ceai medicinal hepatic
(conține fructe de armurariu,
rostopască, sulfină, mentă,
sunătoare, gălbenele, fenicul)
• Ceai medicinal diuretic
(conține cozi de cireșe, coada calului,
mentă, urzică, rădăcini de brusture,
soc)
• Ceai pentru normalizarea glicemiei
(conține frunze de afin, teci de
fasole, urzică, dud alb, rădăcini de
brusture)

ciocolată caldă

7 lei

• Chimion
(împotriva balonării)
• Cicoare
• Coada calului
• Coada șoricelului
• Fenicul
• Flori de salcâm
• Flori de tei
• Ghimbir			
• Mușețel
• Păducel
• Rostopască
• Sunătoar
• Mate
(ecologic)		
• Urzică

cu lapte sau apă,
la alegere

Ciocolată caldă cu făină din alune* de
pădure ecologice

220ml

5 lei

Gano Schokolade
ciocolată caldă cu cacao și extract de
ganoderma lucidum

220 ml

5 lei

* topping opțional

apă
Apă minerală carbogazoasă sau plată

Produsul se găsește și în băcănia Reciproc la un preț
redus (to go, nu se servește în local)

Îmbuteliată în sticlă

0,5 l
1l
2l

5 lei
7 lei
9 lei

0,33 l
0,75 l

5 lei
7 lei

sucuri stoarse pe loc (fresh juices)
250 ml

500 ml

Suc proaspăt de portocale

10 lei

16 lei

Suc proaspăt de multicitrice

12 lei

17 lei

9 lei

15 lei

combinație de suc din limete, grapefruit și portocale

Suc proaspăt stors din legume și fructe
de sezon

sucuri naturale
Sucuri naturale din fructe, obținute prin presare la rece, fără adaosuri
de zahăr sau conservanți, obținute din varietăți tradiționale de fructe.
250 ml

500 ml

Suc de mere

5

10 lei

Suc de pere

5

10 lei

Suc de mere și sfeclă roșie

5

10 lei

limonade
Limonadă din lămâi ecologice, cu ghimbir, mentă sau busuioc

îndulcită cu miere în faza de prepare – vă rugăm precizați la comandă dacă nu
doriți îndulcirea
• cu apă minerală
(plată sau carbogazoasă)

250 ml
500ml
1000 ml

7 lei
12 lei
20 lei

• cu apă publică

250 ml
500ml
1000 ml

6 lei
10 lei
16 lei

• cu apă minerală
(plată sau carbogazoasă)

250 ml
500ml
1000 ml

8 lei
14 lei
24 lei

• cu apă publică

250 ml
500ml
1000 ml

7 lei
12 lei
20 lei

• cu apă minerală
(plată sau carbogazoasă)

250 ml
500ml
1000 ml

9 lei
16 lei
24 lei

• cu apă publică

250 ml
500ml
1000 ml

8 lei
14 lei
20 lei

Limonadă din lămâi ecologice și fructe de sezon

Limonadă din lămâi ecologice și fructe de sezon
cu ghimbir, mentă sau busuioc

Pentru efectul tonic asupra organismului și creșterea imunității,
vă recomandăm limonadele calde!

băuturi răcoritoare pe
bază de siropuri și extracte
naturale din fructe și legume
250 ml

500 ml

afine

6 lei

10 lei

cătină

6 lei

10 lei

cătină cu miere

7 lei

12 lei

coacăze negre

6 lei

10 lei

con de brad

6 lei

10 lei

floare de soc

6 lei

10 lei

fructe de pădure

6 lei

10 lei

merișoare (afine roșii)

5 lei

8 lei

muguri de brad

6 lei

10 lei

muguri de brad cu miere

7 lei

12 lei

mure

6 lei

10 lei

petale de trandafir

6 lei

10 lei

sfeclă roșie

6 lei

10 lei

soc negru

6 lei

10 lei

zmeură

6 lei

10 lei

* Siropuri/extracte/concentrate realizate artizanal
** Sucuri realizate din amestec foarte diversificat de soiuri tradiționale de mere, fiind
produse de către o întreprindere comunitară.

băuturi răcoritoare
îmbuteliate
Wostok ace de pin

330 ml

7 lei

Wostok caise și migdale (ecologic)

330 ml

8 lei

Wostok curmale și rodii

330 ml

7 lei

Wostok pere și rozmarin (ecologic)

330 ml

8 lei

Wostok prune și cardamon (ecologic)

330 ml

8 lei

Wostok tarhon și ghimbir

330 ml

7 lei

Suc de portocale Wolfra, sticlă

500 ml

10 lei

Suc multifruct Wolfra, sticlă

500 ml

10 lei

Oxfam* Cola (Fair trade, ecologic)

330 ml

10 lei

Oxfam* Ice Tea (Fair trade, organic)

330 ml

10 lei

Oxfam* Limonade (organice)

330 ml

10 lei

*Oxfam este o confederație internațională de organizații care luptă împotriva foametei și
injustiției în lume, activă în aproape 100 de țări. Deși preocuparea inițială a Oxfam a fost
furnizarea de provizii alimentare în zone afectate de foamete, în timp organizația a dezvoltat
strategii de combatere a cauzelor sărăciei. Pe lângă alimente și medicamente, Oxfam furnizează
azi instrumente care să permită oamenilor să se poată susține singuri și deschide noi piețe de
comerț internațional, unde produse din țările în curs de dezvoltare pot fi vândute la un preț
corect, în beneficiul producătorilor.
Mai multe despre Oxfam poți afla aici: www.oxfam.org.
Puteți gusta 3 dintre produsele Oxfam aici, realizate 100% din ingrediente ecologice și FairTrade!

vinuri
Vin fiert

250 ml

8 lei

vin roșu demidulce cu condimente (cuișoare,
scorțișoară, cardamon, ghimbir, coji de portocale,
anason, mere)

Terra Natura

vin ecologic din zona Jamu Mare, județul Timiș

Vin roșu sec
Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră,
Merlot, Pinot Noir

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

30 lei
7 lei

Vin roșu sec
Muscat Ottonel, Pinot Gris, Riesling,
Sauvignon Blanc

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

30 lei
7 lei

Rosé

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

30 lei
7 lei

Roșu de Petro Vaselo

sticlă 750 ml
pahar 150 ml

56 lei
11 lei

Alb de Petro Vaselo

vin cu un parfum radiant și vibrant, se remarcă prin
arome florale și fructe tropicale

sticlă 750 ml
pahar 150 ml

56 lei
11 lei

Bendis. Rosé

sticlă 750 ml

73 lei

*Produsul este și în băcănia Reciproc. Prețul de băcănie
(nu se servește în local) este de 20 de lei

Petro Vaselo

vin din zona Petrovaselo, județul Timiș
vin fin, cald, profund și aromat, cu note de fructe roșii
și negre. Postgustul prezintă note condimentate, tipice
soiului.

senzual și spumant, interpretare a eleganței soiului Pinot
Noir, rafinat, modern, perfect pentru a-l savura împreună
cu cei dragi. arome de trandafir și zmeură și o aciditate
explozivă.

vinuri
Davino

vinuri din zona Dealu Mare, județul Prahova

Făurar. Alb de Ceptura
Sauvignon Blanc, Fetească Albă,
Riesling Italico

sticlă 750 ml
pahar 150 ml

32 lei
7 lei

Făurar. Roșu de Ceptura
Merlot, Cabernet și Fetească Neagră

sticlă 750 ml
pahar 150 ml

32 lei
7 lei

Făurar. Rosé de Ceptura
Cabernet Sauvignon și Merlot

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

32 lei
7 lei

Iacob Alb
Sauvignon Blanc & Fetească Albă

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

65 lei
13 lei

Iacob Roșu
Cabernet Sauvignon & Fetească Neagră

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

65 lei
13 lei

Iacob Rosé
Cabernet Sauvignon & Merlot

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

65 lei
13 lei

Iacob Fetească Neagră

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

65 lei
13 lei

Un cupaj elegant, impunător, în care cele trei soiuri își fac
simțită prezența și se pun reciproc în valoare. Mirosul aduce
a flori de viță de vie, grapefruit, ananas, drojdii și acea notă
specifică vinurilor albe Davino, mineral-calcaroasă.

Are un miros caracteristic soiurilor, persistent, ușor
condimentat, cu note de fructe uscate și miez de nucă. Amplu
și ferm, echilibrat și armonios structurat, final persistent cu
tanini elaborați.

Obținut prin vinificarea în alb a strugurilor roșii din soiurile
Cabernet Sauvignon și Merlot recoltați la maturitate deplină,
este un vin limpede – cristalin, fructuos, cu nuanțe de fructe
de pădure bine coapte, predominant fragi, persistent pe final.

De culoare galben-verzui, cu un miros intens și persistent,
floral, cu nuanțe de flori de viță de vie și note ușor minerale,
acest vin este echilibrat și fin.

De culoare roșu-rubiniu intens, Iacob Roșu este amplu, ferm,
echilibrat. Un vin armonios structurat cu final persistent.

Se produce prin vinificarea în alb a strugurilor roșii din soiurile
Merlot și Cabernet Sauvignon. Este un vin proaspăt și echilibrat,
predomină arome de fructe de pădure bine coapte.
Un vin expresiv de culoare roșu- rubiniu intens cu reflexe
purpurii, persistent în arome de fructe roșii confiate, completat
cu nuanțe de lemn de stejar. Un vin suplu, echilibrat.

vinuri
Liliac

Transylvania has never tasted more alive
Lechința, Batoș, jud. Mureș
Liliacul nu împrumută doar numele acestui vin, ci, este şi un partener activ în combaterea
dăunătorilor care pot să apară în podgorie. Prin crearea climatului corespunzător liliecilor,
este reglată pe cale naturală populaţia insectelor, asigurându-se în acelaşi timp perenitatea
speciilor.
Microclimatul liliecilor este asigurat şi de bisericile fortificate din regiune. Cu puţin noroc,
liliecii pot fi văzuţi seara, când ies la vânătoare – imediat după ce apune soarele – rotinduse în cercuri largi în jurul turnului bisericii.

Sauvignon Blanc - Liliac

sticlă 750 ml
pahar 150 ml

65 lei
13 lei

young.liliac fresh 2014
Sauvignon Blanc & Pinot Gris

sticlă 750 ml
pahar 150 ml

40 lei
8 lei

young.liliac fruity 2014
Fetească Albă & Muscat Ottonel

sticlă 750 ml*
pahar 150 ml

40 lei
8 lei

Cu o culoare galbenă strălucitoare, care indică un vin
tânăr, elegant. Mirosul vă surprinde cu notele de flori și
fructe exotice combinate cu note crude, ierboase. Este un
vin corpolent, tropical, care oferă o senzație de catifelare
a vălului palatin. Aciditatea îi oferă prospețime oferind o
senzație răcoritoare. Post gustul este lung, bogat cu note
citrice.

Un cupaj răcoritor și reconfortant, cu o culoare galben pai
cu reflexii verzui care indică un vin tânăr și proaspăt. Este un
vin mineral cu un puternic buchet floral și nuanțe de citrice.
Aromele fine de măr verde și limete dau un post-gust plin de
caracter. O alegere excelentă și pentru brânzeturile fine sau
cele maturate

Un cupaj unic, fructuos și răcoritor, cu o culoare galben pai
cu reflexii verzui care indică un vin tânăr și lejer. Aromele
inițiale sunt de piersică cu nuanțe de pere coapte. Este un vin
echilibrat, aromele intense de fructe de vară armonizându-se
perfect cu gustul mineral. Are un finiș reconfortant de citrice.

Alte vinuri sunt disponibile la bar.

beri

Am parcurs un drum lung, timp de milenii, de la vasele de lut ale primilor fabricanţi
de bere în care fermenta o plămadă de cereale, până la impresionantele fabrici
de azi... Este un crâmpei din devenirea speciei umane, din îndelungata ei evoluţie
culturală, în diferitele ei aspecte - alimentar, tehnologic, chiar şi psihologic şi social
- evoluţie care ne-a adus în stadiul actual, când consumul berii este deopotrivă act
alimentar şi fapt de societate.

Vă propunem o selecție de beri în funcție de mai multe criterii,
din care calitatea ingredientelor și preocuparea pentru excelență
rămâne unul esențial. Berile din Reciproc oferă o călătorie culturală
între mai multe tradiții, încercând să ofere o opțiune de calitate
pentru fiecare gust.
Adăugarea hameiului în bere datează din Evul Mediu; oamenii obişnuiau să adauge
la mustul de bere diferite plante, dar în timp hameiul s-a impus între toate celelalte.
Nu întâmplător, desigur, ci pentru că oamenii au apreciat contribuţia lui: hameiul
nu numai că dă berii o aromă specifică şi gustul amărui atât de preţuit, dar are şi
proprietăţi bactericide care ajută la conservarea berii şi stimulează acţiunea drojdiei.
Gustul amar este dat de o substanţă din compoziţia plantei, numită lupulină. Cu
cât hameiul este fiert mai mult în bere, cu atât gustul amărui este mai pronunţat,
dar aroma va fi mai slabă. Cantitatea de hamei, temperatura la care este supus
amestecul şi timpul cât stă hameiul în contact cu mustul sunt factori care determină
gustul final al berii, iar producătorii au, pentru fiecare tip de bere pe care îl fabrică,
reţete precise şi chiar secrete de fabricaţie.

beri
Augustiner
Fabrica de bere Augustiner-Bräu este cea mai veche berărie din München, înființată în
secolul 13 de călugării augustini. Logoul berii conține ințialele J.W., de la numele lui Joseph
Wagner, fiul celui care a cumpărat fabrica mănăstirii când aceasta a fost privatizată, în
secolul 19. De-a lungul secolului 20 fabrica a rezistat diverselor oferte de cumpărare de
la companii mari și a rămas până în ziua de azi o afacere locală, de familie. O parte din
profituri sunt investite în proiecte culturale și sociale locale.
În timp ce majoritatea berăriilor germane și-au actualizat designul produselor pentru
a le da un aspect mai rafinat, Augustiner a păstrat forma clasică a sticlelor, poreclită
Bauarbeiterhalbe (jumătatea de litru a muncitorului în construcții). Succesul mărcii are
probabil de-a face și cu imaginea retro a berilor, căci Augustiner nu și-a schimbat etichetele
în ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, Augustiner-Bräu este una dintre ultimele mari berării
münchenéze ce nu a intrat în proprietatea unui concern internațional. Mai mult, AugustinerBräu este în proporție de 51% deținută de o fundație caritabilă.

Augustiner Edelstoff

bere filtrată cu malț din orz, hamei. 5,6% alc.

500 ml

12 lei

O bere deschisă, acidulată și proaspată în același timp. Este un clasic Helles* de export, o
bere luminoasă, fermentată cu ingrediente nobile, un produs de clasă al vechii arte bavareze
a berăriei.
---------------*Helles este termenul german pentru berea blondă de fermentație joasă care tinde să se
diferențieze de Pils prin faptul că este mai puțin amară sau cu o aromă mai slabă de hamei și
are o notă predominantă dată de malț.

Augustiner Lagerbier Hell

bere filtrată din malț de orz, hamei. 5,2% alc.

500 ml

12 lei

Un cupaj răcoritor și reconfortant, cu o culoare galben pai cu reflexii verzui care indică un
vin tânăr și proaspăt. Este un vin mineral cu un puternic buchet floral și nuanțe de citrice.
Aromele fine de măr verde și limete dau un post-gust plin de caracter. O alegere excelentă și
pentru brânzeturile fine sau cele maturate

Augustiner Weissbier

bere nefiltrată cu malț din grâu, malț din orz, hamei,
drojdie. 5,4% alc.

500 ml

12 lei

.
Bere nefiltrată de culoarea chihlimbarului cu un ușor gust de mirodenii obținut prin
fermentarea în sticlă, până la maturitate deplină, în pivnițele berăriei. Aurie și înnourată,
aceasta este o bere nefiltrată desăvârșită, cu un gust de citrice și o ușoară amăreală în finiș

beri
Bernard Světlý Ležák 12

bere filtrată cu malț din orz, hamei. 5,6% alc.

500 ml

10 lei

Bernard este o bere naturală, nepasteurizată, gustul amărui conferind plenitudine acesteia.
Hameiul de cea mai bună calitate din zona Zatec, malțul din Moravia și apa de izvor conferă
acestei beri o spumă bogată, transparență strălucitoare și o aromă intensă.

Erdinger
În cea mai mare berărie de bere nefiltrată din lume, situată în orașul bavarez Erding, tradiția
și progresul merg mână în mână: rețetele de fermentare sunt tradiționale, dar instalațiile
folosite sunt de cel mai ridicat nivel tehnologic. Berăria de bere din grâu din Erdinger
datează din 1886. Astăzi, Erdinger este una dintre cele mai populare beri nefiltrate din
Germania și Europa.

Erdinger Weissbier

bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei,
drojdie. 5,3% alc.

500 ml

12 lei

Este nu doar clasica de necontestat din gama Erdinger, ci totodată e berea albă par
excellence. Este obținută din cea mai bună drojdie, conform unei rețete tradiționale și în
strictă concordanță cu Legea Bavariană a Purității. Până în ziua de azi Erdinger Weissbier
este îmbuteliată în procesul de fermentație, urmând o perioadă de 3-4 săptămâni pentru ca
să ajungă la maturitate.

Erdinger Urweisse

bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei,
drojdie. 4,9% alc.

500 ml

12 lei

O bere cu o aromă puternică de condimente, un miros distinct de drojdie și un profil
inconfundabil de bere de fermentație ridicată. Rețeta pentru Urweisse datează de mai mult
de 120 de ani. Berea își datorează aroma distinctă de nefiltrată tradițională combinației
dintre un malț select, o varietate particulară de hamei și o drojdie specială. Aspectul sticlei
va încânta prietenii bunei tradiții bavareze, în vreme ce eticheta ilustrează istoria orașului
Erdinger prin Turnul Frumos. O bere puternică, densă, făcută după o rețetă veche bavareză.
Ușor amăruie și cu o coroană impresionantă, această bere e un clasic al berilor nefiltrate.

beri
Fuller’s Honey Dew
(bere ecologică, cu miere)

500 ml

15 lei

bere blondă de tip ale* din malț de orz, hamei organic din Anglia, drojdie și miere
organică din Brazilia. 5% alc.
Bere ecologică cu o notă delicioasă de miere, Honey Dew este o bere care poate plăcea chiar
și celor cărora nu le place berea. Fabricată în întregime din ingrediente organice în Londra,
berea această datează din anul 2000, dar a ajuns rapid cea mai vândută bere cu miere din
lume. Aroma de miere este completată de o notă de pepene galben, dar este echilibrată
astfel încât berea să nu fie excesiv de dulce, apropiindu-se ca aromă de un pils sau de o ale.
O bere ușoară, însorită și veselă ce poate însoți o salată sau un platou de brânzeturi.
---------------*Ale este un tip de bere preparată din malț de orz, folosind o fermentație caldă, cu o tulpină
de drojdie de bere. Comparativ cu drojdiile de bere lager, drojdia ale fermentează mai rapid
și adesea produce un gust dulce, mai consistent și cu arome fructale. Cele mai multe beri ale
conțin hamei, care ajută la conservarea berii și dau un gust amar de ierburi ce echilibrează
dulceața malțului.

Hacker-Pschorr
Această berărie veche din München își trage numele din căsătoria Teresiei Hacker cu Joseph
Pschorr în 1793. Berăria Hacker este menționată prima oară în anul 1417, iar Joseph a reușit
să o aducă în topul celor mai bune berării din München, el însuși fiind recunoscut drept cel
mai bun berar din oraș la începutul secolului al 19lea. La Reciproc puteți gusta trei varietăți
ale acestei beri legendare.
Începând cu 1417, Hacker-Pschorr reprezintă tradiția bavareză a berii. Berile de calitate
Hacker-Pschorr sunt toate preparate conform Legii Purității Berii Bavareze și conțin numai
hamei, malț, drojdie și apă. În final, o notă distinctă ce subliniază tradiția o găsim în
designul sticlei, care se închide cu un dop rabatabil ceramic.

Hacker-Pschorr Münchner Hell

bere blondă din malț de orz, hamei. 5% alc.

500 ml

12 lei

Preparată din cel mai bun orz, cultivat pe solurile cu conținut de ardezie din împrejurimile
Münchenului, această bere are un caracter aparte. Din momentul turnării, uleiurile delicate
de hamei dau o notă subtilă de tartă. Aromele eliberate apoi amintesc de o pajiște
proaspăt cosită, de o vară cu o vegetație bogată. O bere clară, sinceră, plăcut răcoritoare și
întotdeauna binevenită.

beri
Hacker-Pschorr Hefe Weisse

bere nefiltrată cu malț de grâu, malț de orz, drojdie,
extras de hamei. Alc. 5.5%.

500 ml

12 lei

O bere ușor-acidulată, cu note aromatice fine. Turnată într-un pahar adecvat, are un aspect
cu adevărat magnific: strălucire mătăsoasă și intensă, de o culoare galben auriu, încoronată
de un cap compact, cremos, de spumă. Drojdia curge prin bere într-un văl moale. Minunat
răcoritoare, cu note de fructe și citrice, însoțite de o aciditate fină, picantă. O ușoară
dulceață de banane și miere se topește pe limbă, împreună cu o amăreală blândă cu nuanțe
vag picante de nucșoară.
În această bere nefiltrată de grâu sunt folosite exclusiv ingrediente de o calitate
excepțională: malț de grâu din regiunea franceză Champagne și hamei premium Siegel din
regiunea Hallertau, din apropierea Munchenului. Un proces special de fabricare a berii face
această bere o capodoperă a gustului.

Hacker-Pschorr Münchner Radler

bere filtrată din malț de orz, hamei. 5,2% alc.

500 ml

12 lei

O combinație răcoritoare între berea blondă (Hell) și o limonadă fără adaos de zahăr.

Jever Pilsener

500 ml

12 lei

bere blondă, pils din malț de orz și hamei. alc. 4,9%.
Berăria Friesisches Brauhaus zu Jever a fost fondată în 1848 în orășelul Jever, situat în
Saxonia de Jos. După o istorie zbuciumată, de-a lungul căreia fabrica a fost vândută și
revândută, pilsul acestei berării a devenit celebru în secolul 20. La Reciproc puteți savura
acest pils clasic, cu gustul său amărui distinctiv, datorat apei deosebit de curate care
permite fermentarea unei cantități mai mari de hamei.

beri
Kloster Andechs
Bere de mănăstire benedictină din Andechs, în apropierea orașului München, întemeiată de
șapte călugări sosiți din Tegernsee în 1455.

Kloster Andechs Weissbier Hell

bere nefiltrată cu malț de grâu, malț de orz, drojdie,
extras de hamei. Alc. 5.5%.

500 ml

12 lei

Andechs este o bere nefiltrată ușoară, de o culoare deosebită, asemănătoare cu mierea, cu
arome fructale ce trimit spre banane și pepene galben. Gustul final este ușor amărui, de o
densitate excepțională.

Nemțeana

500 ml

8 lei

(bere artizanală, Moldova)
bere blondă, pils din malț de orz și hamei. alc. 4,9%.
O bere artizanală cu spumă densă și aromă puternică, creată din doar 4 ingrediente: apă,
malț din orz, hamei, drojdie de bere, produsă și îmbuteliată cu mândrie de prima Fabrică de
bere din Roman. 5% alc. Nemțeana este berea care respectă rețeta anilor ’80.
Gustul Pils: Nemțeana pils de vrei, n-o agiți deloc și-o bei.
Gustul Nefiltrat: Torni trei sferturi lin, duios, Ce-a rămas, agiți vânjos!

Neumarkter Lammsbräu
Bere din Neumarkt in der Oberpfalz, în Bavaria. Toate sortimentele acestei beri sunt
obținute cu ingrediente ecologice. Înființată în 1628, berăria a aparținut unei familii nobile
din regiune. În 1992 a devenit prima berărie din Europa care a obținut un certificat de
atestare ecologică a produselor sale. În 2006 a inițiat un manifest împotriva tehnologiilor
agro-genetice folosite în industria berii, care a fost distribuit în peste 400 de berării din
Germania. La Reciproc puteți gusta două sortimente – Weisse, nefiltrată albă, și Glutenfrei,
bere fără gluten la sticlă de 0,33l.

Neumarkter Lammsbräu Weisse (ecologică)

bere nefiltrată din malț de grâu, orz, hamei și drojdie,
cu apă minerală naturală. 5,1%alc.

500 ml

12 lei

Acidulată, cu o impresie picantă, având o aromă fructală cu reminiscențe de banane și caise
și o ușoară idee de lămâie și cuișoare, întregită cu o spumă ușoară, această bere este o
specialitate bavareză.

beri
Neumarkter Lammsbräu Glutenfrei
(ecologică, fără gluten)
Pils fără gluten. Apă minerală, malț de orz și hamei din
culturi ecologice. 4,7% alc.

330 ml

14 lei

O surpriză plăcută pentru iubitorii de bere fără gluten. Suplu precum un pilsner, cu o aromă
persistentă de hamei, aceasta este o bere corpolentă și ușor de băut.

Paulaner
O bere de tradiție și excelență încă din 1634. La 24 februarie 1634, berăriile comerciale din
München au depus o plângere către administrația locală pentru a solicita interzicerea
vânzării berii produse la mănăstirea Neudeck din districtul Au de călugării din ordinul
Minims (Ordo Minimorum), ordin înființat de Sfântul Francis din Paola în Italia secolului
15. Plângerea nu a avut succes, în schimb această primă referință oficială este considerată
data fondatoare pentru berăria Paulaner. După ce în 1799 mănăstirea a fost abolită,
fiind transformată în penitenciar, berăria a continuat să existe, producând printre altele
sortimentul Salvator (doublebock). După mai multe tranzacții, azi Paulaner aparține unui
concern internațional.

Münchner Hell

pils din malț de orz și hamei.4,9 % alc.

500 ml

12 lei

Cu o culoare galbenă strălucitoare și capul de spumă albă consistentă, având un gust
armonios cu o notă plăcută de hamei, este un pils de calitate

Salvator

bere filtrată cu malț de orz, drojdie, hamei, extract de
hamei.7,9% alc.

500 ml

13 lei

Părintele berilor tari (doppelbock), Salvator reprezintă istoria berii Paulaner. Călugării
au inventat această bere cu fermentație joasă, care este produsă și azi conform rețetei
tradiționale, rafinate de-a lungul timpului. Capul este de culoarea caramelului, iar berea este
castanie, având o aromă seducătoare de ciocolată. Cel mai bun malț münchenez, împlinit de
o ușoară notă de hamei, conferă acestei beri un caracter unic, adesea imitat, dar niciodată
duplicat.
Călugării consumau această bere ca un supliment nutritiv în perioada Postului Mare, pentru
a compensa privațiunile dietei. Calitatea excepțională și gustul desăvârșit au păstrat ridicat
moralul călugărilor, iar apoi au inspirat deopotrivă generații de tineri și bătrâni către noi
culmi, fiind produsă de peste 380 de ani.

beri
Hefe-Weissbier Dunkel

bere nefiltrată brună din malț de grâu, malț de orz,
hamei, drojdie. 5,3% alc.

500 ml

12 lei

Conținutul ridicat din cel mai fin malț de München transformă această variantă întunecată a
berii de grâu într-o experiență de degustare intensă: ciocolată light, cacao și arome de fructe
tropicale dau prima impresie. Apoi, drojdia de grâu și aroma de malț ars. O bere musculară,
nefiltrată, puternică. O bună companie pentru brânzeturi maturate, poate convinge inclusiv
fanii vinului.

Hefe-Weissbier

bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei și
drojdie 5,5 % alc.

500 ml

12 lei

Una dintre cele mai apreciate beri albe din Germania și din lume, are un aspect înnourat,
de un auriu mătăsos în pahar, sub un cap de spumă consistentă. La prima îmbucătură acest
Weißbier clasic are o aromă ușoară de banane. Cerul gurii poate detecta o urmă de mango și
ananas și echilibrul între dulce și amar. Cunoscătorii de bere apreciază nota fină de drojdie
și amestecul fin, dar spumant de arome.

Sara

(bere artizanală, Banat)

Sara albă

bere nefiltrată artizanală din malț de orz, hamei,
drojdie, condimente, apă de izvor, 5,2% alc.

500 ml

8 lei

500 ml

10 lei

Produsă în Banat (Crivaia, Văliug, jud. Caraș-Severin)

Sara brună

bere nefiltrată artizanală din malț de orz, hamei,
drojdie, condimente, apă de izvor, 8% alc.
Produsă în Banat (Crivaia, Văliug, jud. Caraș-Severin)

beri
G. Schneider & Sohn
Berăria a fost fondată în 1872 de către Georg Schneider I și fiul său, Georg Schneider II, după ce
au achiziționat Weisses Brauhaus în München, cea mai veche berărie de bere din grâu din oraș.
În 1927, proprietarii (care sunt până în ziua de azi descendenții lui Georg Schneider I) și-au
extins operațiunile în Kelheim și Straubing. După ce berăriile din München au fost distruse în
1944 de bombardamentele aliaților, întreaga producție a fost relocată la Kelheim.
Berea Schneider Weisse este obținută prin fermentație deschisă și folosește pe cât posibil
culturi locale de cereale pentru malț, păstrând totodată etape artizanale din procesul de
producție. Berea Schneider Weisse nu este pasteurizată.

Schneider Weisse TAP1 Meine blonde Weisse 500 ml
bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei.
5,2% alc.

12 lei

Înviorătoare ca un dans într-o briză de vară, tentantă cu mâncăruri ușoare.
O bere nefiltrată de un auriu sclipitor, cu un cap delicat de spumă albă. Această bere
amintește de natura înfloritoare în timpul verii și miroase a condimente proaspete și pajiști
cu flori aromatice. Corpolentă și spumantă, cu note răcoritoare de citrice și hamei.
TAP1 este o delectare pentru cei care iubesc berea blondă de grâu. Metoda de preparare
artizanală, alături de fermentarea deschisă îi conferă acestei specialități de bere nefiltrată
aroma sa unică.
Recomandări alimentare; salate, legume mediteraneene, pâine neagră cu brânză de capră,
supă cremă de dovleac.

Schneider Weisse TAP2 Mein Kristall

bere filtrată din mallț de grâu, malț de orz, hamei.
5,3% alc.

500 ml

12 lei

Iată o bere de grâu de culoare aurie, dar cristalină, fără drojdie. Aroma puternică de banane
este completată de note ierbale. Spumantă și răcoritoare, cu un conținut mare de carbon.
Recomandată cu fenicul prăjit în ulei de măsline, pește sau brânză de vacă prospătă.
TAP2 Mein Kristall este o bere creată de Georg V. Schneider în anii ’80, fiind o bere de grâu
elegantă, ce poate servi ca o alternativă perfectă la vinul spumant sau prosecco, atunci când
e servită cu un shot de sirop de soc.

Schneider Weisse TAP3 Mein Alkoholfreies
bere nefiltrată fără alcoo din malț de grâu, malț de
orz, hamei. 0,25% alc.

500 ml

10 lei

TAP3 este o băutură răcoritoare ideală, cu un conținut scăzut de calori și fără alcool, prin
urmare un companion de încredere pentru sportivi, cicliști și șoferi.

beri
Schneider Weisse TAP4 Mein Grünes

bere nefiltrată ecologică din malț de grâu, malț de orz,
hamei. 6,2% alc.

500 ml

12 lei

Un crâmpei de prospețime primăvăratică – ideală cu legume fine. Cu o culoare de alamă
lucitoare, această bere de grâu organică are o aromă de condimente și citrice ce echilibrează
perfect caracterul de malț cu gustul de hamei. Răcoritoare și corpolentă în același timp.
Se recomandă drept companion ideal la salata de vinete, somon marinat sau paste cu
sparanghel prăjit.
Rețeta TAP4 Mein Grünes datează din perioada lui Georg IV Schneider. Această bere de grâu
înviorătoare cu note de hamei este inspirată din berea pe care familia Schneider o pregătea
pentru Oktoberfest, cât timp producția se mai făcea în München. Astăzi este sortimentul de
bere organică din gama SchneiderWeisse.

Schneider Weisse TAP5 Meine Hopfenweisse
bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei.
8,2 % alc.

500 ml

12 lei

Un doppelbock puternic, un nou stil de bere de grâu. Cu o culoare strălucitor aurie cu nuanțe
roșiatice, are o aromă intensă ce amintește de fructe tropicale și de ananas. O dulceață
exotică de fructe se întâlnește cu explozii de hamei. Această bere extremă demonstrează
cât de departe poate să meargă gustul berii de grâu și se potrivește perfect cu alimentele
condimentate.

Schneider Weisse TAP7 Unser Original

bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei.
5,4 % alc.

500 ml

12 lei

Cu o culoare cu nuanțe ce variază de la chihlimbar la mahon, această bere de grâu
se distinge printr-o aromă complexă de banane coapte, cuișoare, nucșoară și nuci. O
bere corpolentă, spumantă, cu un finiș armonios. Preparată conform rețetei originale
a fondatorului fabricii de bere din 1872, această bere însoțește cu succes mâncăruri
consistente sau brânzeturile camembert.

Schneider Weisse Aventinus Eisbock

bere nefiltrată întunecată, doppelbock, malț de grâu, malț
de orz, hamei. 12% alc.

500 ml

15 lei

De culoarea mahonului, Eisbock este aproape neagră. Aroma de prune coapte și migdale
amare cu marțipan se completează cu impresia puternică de banane și cuișoare. Gustul
este rotund și plin. Un digestiv ideal după o masă consistentă, poate fi acompaniat și de un
profiterol cu sos de ciocolată neagră, Tiramisu sau brânzeturi maturate.
Aventinus Eisbock este o clasă de sine stătătoare. Legenda spune că butoaiele Aventinus au
înghețat în timpul transportului într-o iarnă deosebit de rece. Berarii care au gustat lichidul
rămas neînghețat au fost extrem de încântați: cum apa îngheață mai repede decât alcoolul,
lichidul rămas era o Aventinus mult mai concentrată în aromă și tărie.

beri
Shepherd Neame’s India Pale Ale

bere filtrată, de fermentație lungă, din malț de orz,
hamei și drojdie. 6,1% alc.

500 ml

15 lei

Berea India Pale Ale era în secolele 18 și 19 făcută exclusiv pentru a putea fi transportată
pe vase către colonia Imperiului Britanic. Din acest motiv, durata de fermentare era
deosebit de lungă. Pentru a facilita această fermentare prelungită, berarii adăugau mai
mult hamei, proaspăt cules. Aceasta face ca berea IPA să fie amăruie și închisă la culoare.
Shepherd Neame este cea mai veche berărie din Marea Britanie. IPA-ul produs aici are toate
caracteristicile tradiționale ale genului: gust generos ușor picant, amărui, compensat cu
cantități generoase de malț, culoare intensă și conținut de alcool ridicat.

Shepherd Neame’s Double Stout

bere filtrată neagră din malț de orz, hamei și drojdie.
5,2% alc.

500 ml

15 lei

Double Stout este o bere bazată pe o rețetă descoperită recent în arhivele berăriei. Este o
capodoperă Shepherd Neame, o bere robustă cu un gust fin catifelat de arome uscate, arse,
completate de note prăjite de cacao și cafea. Neagră, cremoasă și delicioasă.

Tegernseer Hell

bere filtrată din malț de orz, hamei. 4,8% alc.

500 ml

12 lei

Bere bavareză de mănăstire, aceasta este o băutură ușoară, deschisă și cristalină. Gustul
este dulce, ușor, floral și cu note subtile de fructe. Această bere este considerată un Hell de
clasă, complementară lui Augustiner Lagerbier Hell, întrucât e mai aromată și încărcată de
caracterul matur al malțului bavarez

Unertl

bere nefiltrată brună din malț de grâu, malț de orz, hamei
și drojdie. 4,9% alc.

500 ml

12 lei

O bere din Haag, Oberbayern, Bavaria. Turnul orașului este ilustrat și pe eticheta acestei beri a
cărei istorie datează de la începutul secolului 20, fiind astfel una din cele mai recente beri din
Bavaria. O bere de grâu, nefiltrată, ușor amăruie. Este fermentată inițial în cuve ovale, după
care fermentarea continuă în sticle. Berarii Unertl preferă această metodă deoarece facilitează
apariția celulelor sănătoase de drojdie.
Are culoare maro, cu un cap mare de spumă. Emană arome de banane, cuișoare, miere, biscuiți
de cereale și unele note de sirop. Lasă un postgust fin și dulce.

beri
Weihenstephaner

Gustul tradiției, garantat de cea mai veche berărie funcțională din lume
Acum aproape o mie de ani, berăria bavareză de stat funcționa în cadrul mănăstirii
benedictine din Weihenstephan, Friesing, în Bavaria. Hameiul se cultiva în apropierea
mănăstirii încă din 768, iar din 1040 datează debutul oficial al berăriei, căci atunci Abatele
Arnold obține licența de berar. De-a lungul istoriei sale impresionante, mănăstirea a căzut
victimă unor conflicte militare și molime, fiind de fiecare dată reconstruită de călugări.
În 1803 mănăstirea este dizolvată, iar cea mai veche berărie funcțională din lume este
naționalizată, devenind proprietatea statului bavarez. În 1852 se mută aici Școala Centrală
de Agricultură, deschizând istoria academică a orașului Weihenstephan, parte azi din
Universitatea Tehnică din München. Aici se formează berari de prestigiu din toate țările
lumii.
Din 1921, berăria are numele de azi, Berăria Bavareză de Stat Weihenstephan, iar din 1923
folosește marele sigiliu bavarez drept logo.
Deși este cea mai veche berărie din lume, Berăria Bavareză de Stat Weihenstephan este
totodată una dintre cele mai moderne. Combinația unică dintre cea mai lungă tradiție și
excelența academică explică identitatea incomparabilă a berilor Weihenstephan. Sute
de maeștri berari care au învățat tainele fabricării berii la Weihenstephan acționează ca
ambasadori, răspândind cunoștiințele peste tot în lume și contribuind la reputația unică a
Berăriei Bavareze de Stat.
În oferta Reciproc se găsesc două reprezentate ale acestei beri legendare: Hefe Weisse și
Original Helles.

Weihenstephaner. Hefe Weisse

bere nefiltrată din malț de grâu, malț de orz, hamei,
drojdie. 5,4% alc.

500 ml

12 lei

O excelentă bere de grâu galben aurie, cu spumă fină albă, miroase a cuișoare și
impresionează consumatorii prin aroma înviorătoare de banane. Este o bere corpolentă,
cu un gust de drojdie fină. Poate fi savurată în orice moment, merge excelent cu pește și
fructe de mare, cu brânză picantă... Preparată conform unei rețete vechi de secole pe dealul
Weihenstephan, este evaluată ca fiind una dintre cele mai bune beri de grâu din lume.

Weihenstephaner. Original Helles

bere filtrată din malț de orz, hamei. 5,1% alc.

500 ml

12 lei

Original Helles este un lager deschis la culoare, obținut după o fermentație îndelungă. Cu
o notă ușoară de hamei și un gust proaspăt picant, merge foarte bine cu salate sau cu o
gustare copioasă. Preparată conform unei rețete vechi de secole.

beri
Wolferstetter
Bere fabricată în Vilshofen, oraș aflat în Bavaria pe malul Dunării. Pilsul lor a fost recunoscut
încă din secolul al 19lea ca fiind de înaltă calitate. La Reciproc puteti savura mai multe
sortimente ale acestei berării.
Ca o notă interesantă, Pilsul lor este denumit după Josef Groll, inventatorul acestui sortiment
de bere care stă la baza a 2/3 din berea produsă astăzi la nivel global. Josef Groll a fost un
berar din Vilshofen an der Donau, care a fost contractat de cetățenii localității Pilsen, Boemia
(astăzi parte din Republica Cehă) pentru a dezvolta o nouă rețetă de bere ce să asigure o mai
bună calitate a acesteia. În 5 octombrie 1842, Groll a produs prima bere Urquell, caracterizată
prin utilizarea apei moale de Boemia, a unui malț foarte palid și a hameiului Saaz. Ani mai
târziu, întors în Vilshofen, Josf Groll a moștenit berăria Groll de la tatăl său. Astăzi, aceasta nu
mai există, dar părți din vechea fabrică au fost cumpărate de Wolfersetter.

Wolferstetter Pils

bere blondă, pils din malț de orz și hamei. alc. 4,9%.

500 ml

8 lei

O bere aurie, un pils clasic, sec, dar nu amărui, cu aromă ușoară de hamei.

Wolferstetter Edel Hell

500 ml

8 lei

Wolferstetter Hefe Weizen

500 ml

8 lei

bere filtrată din mallț de grâu, malț de orz, hamei.
5,3% alc.
bere blondă, hell din malț de orz și hamei. alc. 4,9%

O bere nefiltrată cu arome de fructe și conținut ridicat de dioxid de carbon.

Wolferstetter Dunkles Weizen

bere neagră nefiltrată din malț de grâu, malț de orz,
drojdie, hamei. 5,5% alc.

500 ml

8 lei

O bere nefiltrată brună, cu o aromă puternică și note ușoare de drojdie.

Wolferstetter Hell Alkoholfrei

500 ml

Wychwood Ginger Beard

500 ml

bere filtrată fără alcool, din malț de orz, hamei.

(artizanală)

8 lei

15 lei

bere filtrată cu ghimbir din malț de orz, hamei, drojdie de bere, produsă în Anglia. 4,2% alc.
Este o veritabilă bere artizanală de culoarea chihlimbarului deschis, infuzat cu rădăcini de
ghimbir care îi conferă un final revigorant, picant și ușor înțepător. O bere cu aromă fină de
ghimbir, completată de o ușoară dulceață de miere.

beri
Zăganu. Fabrica de bere bună
Berea Zăganu se produce în Fabrica de Bere Bună, ce se află la poalele vârfului Zăganu
(Carpații Orientali) aproape de stațiunea Cheia, în satul Măneciu-Ungureni, județul Prahova.
Berea produsă în această micro-berărie este o bere artizanală, nepasteurizată, fabricată doar
din ingrediente ușor de citit și pronunțat: apă, malț, 3 tipuri de hamei și drojdie.
Fabrica de Bere Bună a început să producă 2 sortimente de bere în octombrie 2013: blondă și
brună, ambele fermentate natural timp de minim 21, respectiv 30 de zile, apoi îmbuteliate cu
un termen de valabilitate de 45 de zile.
Începând din octombrie 2015, odată cu aniversarea de 2 ani, Fabrica de Bere Bună a lansat 2
beri noi, speciale: Zăganu India Pale Ale și Zăganu Roșie (Red Ale). Ambele sunt nepasteurizate,
nefiltrate, produse cu o drojdie de fermentație înaltă și maturate timp de minim 23 zile.

Zăganu Blondă (artizanală)

500 ml

8 lei

Bere blondă de tip Pilsner. Nepasteurizată, făcută cu 3 tipuri de hamei de cea mai
bună calitate. 5,3% alc.

Zăganu Brună (artizanală)

500 ml

10 lei

Bere brună. Nepasteurizată, cu gust puternic, făcută cu 3 tipuri de hamei și un
extract fin de malțuri negre. 7% alc

Zăganu Roșie (Red Ale) (artizanală)

500 ml

10 lei

Bere în stil belgian, nepasteurizată, de culoare roșiatică, fermentată în mod
natural timp de 23 de zile. Caracteristic stilului, Zăganu Roșie are arome puternice
florale, fructate și un gust puternic, plin. Este făcută cu 3 tipuri de malț, 3 tipuri de
hamei și o drojdie belgiană specială de fermentație înaltă. 7,0% alc.
.

Zăganu IPA (India Pale Ale) (artizanală)

500 ml

10 lei

Zăganu India Pale Ale este un IPA stil american, de culoare arămie, nepasteurizată,
fermentată în mod natural timp de minim 23 zile și apoi “dry-hopped”.
IPA-ul Zăganu are un gust puternic amărui caracteristic stilului, apoi un post-gust
lung și aromat, cu note tropicale, citrice, caracteristice hameiurilor speciale de
peste ocean. Este făcută cu 3 tipuri de malț, 3 tipuri de hamei american și o drojdie
specială de fermentație înaltă. 5,7% alc.

beri
Bere de ghimbir
Crabbie’s Original Alcoholic Ginger Beer

bere de ghimbir, conține apă carbogazoasă, alcool,
sirop de glucoză, zahăr, coloranți și conservanți.
produs fără gluten. 4% alc.

330 ml

12 lei

Povestea băuturilor Crabbie’s a început în Edinburgh, Scoția, în secolul 19, în familia unui
respectat negustor de băcănie. Fiul său, John Crabbie, a dezvoltat un fler pentru inovație pe
care l-a valorificat folosind ghimbir de cea mai bună calitate și condimente exotice pe care
le-a găsit inițial în portul Leith. Primul produs s-a numit Green Ginger Wine (vin din ghimbir
verde), iar moștenirea acestuia s-a păstrat peste generații.
Elefantul care marchează sticlele Crabbie’s simbolizează explorarea unor pământuri
necunoscute de importatori în căutarea unor noi ingrediente. Astăzi Crabbie’s se consumă în
toată lumea, într-o varietate de arome și combinații. Aceasta este varianta originală.

John Crabbie’s Cloudy Ginger Beer,
Non Alcoholic

330 ml

bere de ghimbir fără alcool, conține apă carbogazoasă,
zahăr, arome naturale, extract de rădăcină de ghimbir,
conservanți.
Nu conține coloranți artificiali, îndulcitori artificiali și arome artificiale.
Se recomandă servirea cu gheață și o felie de limetă ori lămâie.

Alte beri sunt disponibile la bar.

12 lei

cidru
Cidru Dobroński

cidru de mere. 4,5% alc.

750 ml

20 lei

Cidrul Dobroński este o băutură obținută din fermentarea naturală a merelor. Gustul ușor și
fructat amintește de merele coapte și livezile însorite.
Se recomandă a fi servit ușor răcit.

Cidru Magners Original
cidru de mere. 4,5% alc.

330 ml

10 lei

Cidrul Magners a luat naștere în anul 1930, în orășelul Clonmel, supranumit ulterior Casa
cidrului irlandez. William Magner a cumpărat livezile cu 17 soiuri de mere de la un localnic
și a pus la punct un procedeu de producție simplu, trațional, bazat doar pe ingrediente
naturale.
Magners Original este un cidru de mere unic grație celor 17 soiuri de mere și stilului de
fermentație, similar cu cel al vinului. Caracterul fructat și complex face din această băutură
acompaniamentul perfect pentru orice moment al zilei.

Cidru Magners Pear
cidru de pere. 4,5% alc.

330 ml

10 lei

Este un cidru de pere excelent, cu aromă intensă și naturală. Produs prin presarea la rece a
celor mai bune pere, maturate și selectate cu multă atenție. O băutură cu caracter autentic
irlandez.

băuturi spirtoase
Aperitive și digestive
Amaretto

40 ml

8 lei

Aperol

40 ml

8 lei

Campari

40 ml

10 lei

Finsbury London Dry Gin

40 ml

10 lei

Jägermeister

40 ml

8 lei

Limoncello

40 ml

8 lei

băuturi spirtoase
Martini Rosso

40 ml

10 lei

Pălincă

40 ml

5 lei

Triplu Sec

40 ml

8 lei

Unicum

40 ml

8 lei

Vatra vinars de Jidvei. VS

45 ml

6 lei

Tequila La Revancha

40 ml

10 lei

Mezcal Beneva

40 ml

10 lei

Miorița vinars XO 12 ani

700 ml

150 lei

Băutură alcoolică preparată din distilat de vin și
păstrată 12 ani în butoaie de stejar. XO brand

Votcă
Absolut

40 ml

8 lei

Finlandia

40 ml

10 lei

Jack Daniel’s

40 ml

10 lei

Jim Beam

40 ml

8 lei

Whisky

cocktailuri alcoolice
De fiecare dată când e posibil, folosim în cocktailurile
Reciproc siropuri și ingrediente naturale. Gustul diferit
față de cocktailurile cu siropuri sintetice e primul
indiciu al calității ingredientelor.

Apfelmeister

200 ml

12 lei

Vodka Orange

200 ml

12 lei

Vodka Apple

200 ml

12 lei

Cosmopolitan

160 ml

18 lei

Lemon drop

70 ml

15 lei

Kamikaze

30 ml

5 lei

Vodka Lime Sour

90 ml

12 lei

Vodka Martini extra-dry

85 ml

16 lei

Apple Martini

70 ml

10 lei

Bloody Mary

215 ml

18 lei

Jägermeister 40ml, suc de mere 150ml, gheață

votcă 40ml, suc de portocale stors pe loc 150ml, felie
de portocală, gheață
votcă 50ml, suc de mere 150ml, gheață

votcă 40ml, triplu sec 50ml, sirop de merișoare 20ml,
suc de limete stors pe loc 50ml, gheață
votcă 45ml, suc de lămâie stoarsă 15ml, sirop de zahăr
de trestie 10ml, 1 coajă de lămâie, gheaţă
votcă 15ml, triplu sec 10ml, suc de limete stors pe loc
5ml, gheaţă
votcă 40ml, suc de limete stors pe loc 20ml, sirop de
zahăr din trestie de zahăr 10ml, gheaţă
votcă 70ml, vermut sec 15ml, 1 măslină verde sau 1
coajă lămâie, gheaţă
votcă 30ml, lichior manzana verde 20ml, suc de măr
natural 20ml, gheaţă
votcă 40ml, suc de roşii 120ml, suc de lămâie stors pe
loc 50ml, sos Worcestershire 5ml, 3 picături Tabasco,
piper negru, țelină

cocktailuri alcoolice
Cubanita

225 ml

18 lei

Dry Martini

70 ml

12 lei

Southside

70 ml

12 lei

Ink Street

70 ml

12 lei

Tequila Straight

40 ml

12 lei

Margarita

70 ml

14 lei

Campari Orange

80 ml

12 lei

Gin Tonic

200 ml

14 lei

Aperol Orange

200 ml

14 lei

Aperol Spritz

200 ml

25 lei

rom alb cubanez 50ml, suc de roşii 120ml, suc de
lămâie stors pe loc 50ml, sos Worcestershire 5ml, 3
picături Tabasco, 1 vârf de cuţit de ţelină pudră, piper
negru
gin 55ml, vermut sec 15ml, 1 măslină verde sau 1 coajă
lămâie, gheaţă
gin 40ml, suc de limete stors 20ml, sirop de zahăr de
trestie 10ml, 3-4 frunze de mentă, coajă de lămâie
verde, gheaţă
whisky 30ml, suc de portocale stors pe loc 30ml, suc
de lămâie stors pe loc 10ml, gheață
Tequila añejo 100% de agave 40ml, 1 praf de sare, 1/8
lămâie verde
Tequila albă 100% de agave 40ml, suc de limete stors
pe loc 20ml, triplu sec 10ml, sare fină, gheaţă
Campari 60ml, suc de portocale stors pe loc 20ml, o
felie de portocală, gheaţă
gin 40ml, apă tonică150ml, sirop limete 10ml, 1 felie
lămâie verde, gheaţă
Aperol 50ml, suc de portocale stors pe loc 150ml, felii
de portocale, gheaţă
Aperol 70ml, vin spumant 130ml, felii de portocale,
gheaţă

cocktailuri fără alcool
Iced Tea

180 ml

10 lei

Florida

180 ml

10 lei

Cucumber Cooler – double

260 ml

12 lei

Holy Mary (Virgin Mary)

170 ml

10 lei

Ceai de Ceylon 155ml, suc de lămâie 15ml, sirop de
zahăr de trestie 10ml, 1 rondelă de lămâie, gheaţă

Suc de portocale stors pe loc 60ml, suc de grepfrut
40ml, apă carbogazoasă 40ml, sirop de zahăr de
trestie 20ml, suc de lămâie stoarsă pe loc 20ml,
gheaţă
Suc de limete 40ml, ½ castravete, sirop de zahăr
de trestie 20ml, apă minerală carbogazoasă 200 ml,
gheaţă

suc de roşii natural 160ml, suc de lămâie stors pe
loc 5ml, sos de Worcestershire 5ml, 3-4 picături de
Tobasco roşu, 1 vârf de cuţit ţelină pudră, 1 praf de
piper, gheaţă

