adresa
Calea Mănăştur nr.68
Cluj-Napoca
Comandă la domiciliu
0740 808 207 | 0754 234 235
0264 704 703

Program de lucru
Luni-Sâmbătă: 9-2300
Duminică: 10-2300
Livrăm la domiciliu
Comandă acum online
direct de pe site-ul nostru:

www.bigbelly-cluj.ro
Comandă cu ridicare
din restaurant
Ne dorim să ne îmbunătăţim
serviciile şi să fim din ce în
ce mai buni pentru clienţii noştri.
Vă punem la dispozţie un serviciu
dedicat pentru dumneavoastră.
0757 735 063
contact@bigbelly-cluj.ro

bigbellycluj

Big Belly Cluj

Comandă anticipat
Poţi plasa o comandă și
o ridici atunci când ajungi
la restaurant
Fii cu un pas înainte!

comenzi@bigbelly-cluj.ro

cuprins
Platters
meniuri
Porții
Shaorma & sandwich-uri
paste | risotto | lasagna | mac & cheese
salate
burgeri
supe crema
desert
Delicatese pentru vegetarieni
sosuri & dressing-uri
garnituri
ingrediente extra
„ Nu poţi să mănânci mâncare bună şi atât.
Trebuie să şi vorbeşti despre ea.
Şi trebuie să vorbeşti despre ea cu cineva care
înţelege mâncarea bună şi tot ce înseamnă ea”
Kurt Vonnegut

Băuturi Răcoritoare
Bere
Coffee
International coffee
Frappe
Milkshake
Hot tea
Lemonade
Healthy drinks
Classic cocktails
Fresh cocktails
Prosecco
Prosecco drinks
Wine
Spirits (booze)
Shots
Long drinks

The crisp`n`cheese Platter
Piept pui crocant, cașcaval pane, aripioare
crocante, rondele cartofi, mozarella sticks,
Jalapeno snacks, cheesy black.

BBQ Platter
Costițe caramelizate, aripioare în
sos BBQ, ceafă la grătar, piept pui
la grătar, cartofi la tigaie, inele de
ceapă, mix salată

Big
225 LEI |2.7 kg
classic
135 LEI |1.5 kg

Big
225 LEI |2.7 kg
classic
135 LEI |1.5 kg

Meniu mix
32 LEI | 500 g
3 buc. piept pui crocant (150g),
1 buc. pulpă pui (90g),
2 buc. aripi pui (60g),
cartofi prăjiţi (200 g)
sau orez cu legume,
sos la alegere (70g) ,
băutură la alegere

Meniu piept pui crocant
7 BUC. | 31 LEI | 450 g
5 BUC. | 30 LEI | 400 g
piept de pui crocant
(200 g 5 buc. / 250 g 7 buc)
cartofi prăjiţi (200 g)
sau orez cu legume (200 g),
sos la alegere (70g),
băutură la alegere

Meniu gratar
32 LEI | 650 g
1 buc. ceafă porc (85g) ,
2 buc. piept pui (100g},
cartofi prăjiţi (270 g)
sau orez cu legume (270 g),
salată de varză
(varză, castraveţi, morcov, roşii)
sos la alegere (70 g),
băutură la alegere

Meniu pulpe pui crocante
29 LEI | 470 g
3 buc. pulpe pui (270 g),
cartofi prăjiţi (200 g)
sau orez cu legume (200 g)
sos la alegere (70g),
băutură la alegere

Meniu aripioare
29 LEI | 400 g
5 buc. aripi pui (200 g),
cartofi prăjiţi (200 g)
sau orez cu legume,
sos la alegere (70 g),
băutură la alegere

Meniu MIX CAșCAVAL
32 LEI | 520 g

Meniu CAșCAVAL
22 LEI | 510 g

2 buc. caşcaval (140 g),
4 buc. piept pui crocant (180 g),
cartofi prăjiţi (200 g)
sau orez cu legume (200 g),
sos la alegere (70 g),
băutură la alegere

3 buc. caşcaval (210 g),
salată asortată
(salată varză, roşii, castraveţi),
cartofi prăjiţi (200 g)
sau orez cu legume (200 g),
sos la alegere (70 g)
(băutura nu este inclusă)

pârjoale vegetale (200 g),
cartofi prăjiţi (200 g),
roşii, castraveţi, salată de varză

sty

Meniu VEGETARIAN
19 LEI | 500 g

ta

Costiţă de porc caramelizată în
sos BBQ, gatită după reţetă
proprie, cartofi fierţi traşi la
tigaie cu ceapă verde, mix salată

all

BBQ ribs pack
36 LEI | 650 g

SHAORMA LA LIPIE
CU PUI CROCANT

MARE
21 LEI |560 g

piept de pui crocant
(120 g mica/180g mare),
cartofi prăjiţi (120 g mica/150 g mare),
salată iceberg, sos castraveţi ,
maioneză cu usturoi

MICA
19 LEI |400 g

SHAORMA LA FARFURIE
CU PUI CROCANT
22 LEI | 550 g
piept de pui crocant (180 g),
cartofi prăjiţi (150g),
salată iceberg, roşii, sos castraveţi,
maioneză cu usturoi, lipie

KEBAB
19 LEI | 450 g
piept de pui crocant (150 g),
cartofi prăjiţi (100 g),
salată iceberg, roşii, sos castraveţi,
maioneză cu usturoi

SANDWICH CAȘCAVAL
19 LEI | 400 g

SANDWICH vegetal
17 LEI | 400 g

caşcaval (140 g),
cartofi prăjiţi (100 g),
castraveţi muraţi, sos maioneză,
salată de varză, roşii

schnitzel vegetal (120 g),
cartofi prăjiţi (100 g), castraveţi
muraţi, ketchup,
salată de varză, roşii

sandwich Prosciutto
21 LEI | 400 g
chiflă, prosciutto crudo (50 g),
mozzarella (100 g), cremă de unt,
salată, roşii

Meniu big mix burger
36 LEI
1x big mix burger (550g)
1x porţie cartofi (150g)
1x sos la alegere (70g)
1x băutură gama Coca-Cola/
bere Tuborg 0.5L

The big mix burger
30 LEI | 550 g
Chiflă, carne vită ( rețetă propie),
carne pui (rețetă propie), salată,
castraveți murați, cheddar, bacon,
roșii, inele de ceapă

Fried chicken burger
24 LEI | 400 g
Chiflă, piept pui crocant, cheddar,
salată, roșii, inele de ceapă,
maioneză, ketchup

meniu Fried chicken burger
32 LEI
1x fried chicken Burger (400g)
1x Porţie Cartofi (150g)
1x Sos la Alegere (70g)
1x Bautură Răcoritoare 0.5 L
/ bere Tuborg 0.5L

Red Burger (Vegan 100%)
22 LEI | 400 g

meniu Red Burger
(Vegan 100%)

Chiflă burger, sfeclă, cartofi,
morcovi, arpacaș, chimen, fulgi
ovăz, quinoa, sos avocado,
sos mango, valeriană, roșii

30 LEI
1x RedBurger (400g)
1x Porţie Cartofi (150g)
1x Sos Maioneza Caju (70g)
1x Bautură Răcoritoare 0.5 L /
bere TUBORG 0.5 L

meniu Chicken burger
34 LEI
1x chicken Burger (400g)
1x Porţie Cartofi (150g)
1x Sos la Alegere (70g)
1x Bautură Răcoritoare 0.5 L
/ bere Tuborg 0.5L

elly

igB

B

Chicken burger
25 LEI |400 g
Chiflă, carne de pui 200 g
(pregatită după o rețetă proprie),
bacon, branză cheddar,
castraveți murați, salată, roșii,
sos de maioneză, ketchup

classic burger
26 LEI | 400 g
chifla, carne vită 200g
(condimentată după rețetă proprie),
roșii, salată, bacon, castraveți
murați, brânză cheddar, ceapă,
sos barbeque, sos burger

meniu big burger
40 LEI
1x Big Burger (560g)
1x porţie cartofi
1x sos la alegere (70g)
1x băutură gama Coca-Cola/
bere Tuborg 0.5L

big burger
32 LEI | 560 g

Meniu classic burger
34 LEI

chiflă, 2x carne de vită 200g
(condimentată după reteţă proprie),
roşii, salată, bacon, castraveţi
muraţi, 2x brânză cheddar, ceapă,
sos burger, sos barbeque

1x classic burger (400g)
1x porţie cartofi (150g)
1x sos la alegere (70g)
1x băutură gama Coca-Cola /
bere Tuborg 0.5L

Meniu cheeseburger
34 LEI

cheeseburger
26 LEI | 350 g

1x cheeseburger (350g)
1x porţie cartofi (150g)
1x sos la alegere (70g)
1x băutură gama Coca-Cola/
bere Tuborg 0.5L

chiflă, carne de vită 200g
(condimentată după reţetă proprie),
2x brânză cheddar, brânză gouda,
roşii, salată, castraveţi muraţi,
sos burger, sos barbeque

porție piept pui crocant
7 BUC. |20 LEI | 400 g
5 BUC. |18 LEI | 350 g
fâşii din piept de pui “învelite”
într-o crustă crocantă,
salată (salată iceberg, roşii)
sau salată de varză.
Piept de pui crocant
(200 g 5 buc. / 250 g 7 buc)

porție aripi pui crocante
18 LEI | 450 g

porție pulpe pui crocante
18 LEI | 450 g

5 buc. aripi pui (200 g)
“învelite” într-o crustă crocantă,
salată (salată iceberg, roşii)
sau salată de varză

3 buc. pulpe pui (200 g)
“învelite” într-o crustă
crocantă, salată
(salată iceberg, roşii)
sau salată de varză

porție cașcaval
19 LEI | 430 g
3 buc. cașcaval pane,

(salată varză, roşii, castraveţi)

orez Asiatic
19 LEI | 450 g
Orez, pui, ardei, morcovi, ceapă,
bambus, sos soia, condimente

porție piept de pui
la grătar
19 LEI | 400 g
3 buc. piept pui la gratar,

condimentate şi preparate
pe grătar +
(salată varză, roşii, castraveţi)

porție ceafă de porc
la grătar
21 LEI | 500 g
orez cu pui crocant
17 LEI | 420 g
Orez cu legume (amestec mexican),
piept de pui crocant (150 g)

3 buc. ceafă de porc (250 g),
condimentate şi preparate pe grătar
(salată varză, roşii, castraveţi)

Big fresh
19 LEI | 300 g
mix salată, roşii cherry, măsline,
brânză feta + dressing

Big Fresh cu piept de pui
la grătar
25 LEI | 450 g
mix salată, roşii cherry, măsline,
caşcaval, piept de pui la grătar,
porumb + dressing

Big fresh
cu prosciutto crudo
25 LEI | 400 g
mix salată, roşii cherry, măsline,
brânză feta, prosciutto crudo
+ dressing

Big fresh cu ton
25 LEI | 400 g
mix salată, roşii cherry, măsline,
brânză feta, ton, porumb, lămâie,
ceapă, morcov + dressing

Salată cu piept de pui
crocant
25 LEI | 550 g
piept de pui crocant, telemea,
caşcaval, ardei, roşii, castraveţi,
salată iceberg, măsline, lămâie
stoarsă, sos la alegere

Salată cu TON
28 LEI | 550 g

Salata de crudități
19 LEI | 400 g

ton, roşii, castraveţi, ardei, caşcaval,
telemea, salată iceberg, porumb, ou,
măsline, ceapă, lămâie,
sos la alegere

salată iceberg, roşii, castraveţi,
ardei, porumb, măsline, lămâie
stoarsă, ulei măsline,condiment
salată

Cartofi la tigaie
9 LEI | 200 g
Cartofi trași la tigaie
cu ceapă verde

Garnituri
Salată asortatată
6 LEI | 280 g
salată iceberg, castraveţi, roşii

Salată asortatată
de varză
6 LEI | 300 g
salată de varză condimentată
atent şi roşii

Cartofi Fry’n Dip
9 LEI | 200 g

Salată asortată
de castraveți murați
6 LEI | 280 g

orez cu legume
8 LEI | 200 g
orez + legume (amestec mexican)

Cartofi prăjiți
8 LEI | 200 g
curăţaţi şi pregătiţi cu atenţie

Cartofi prăjiți
8 LEI | 200 g

INELE DE CEAPĂ
8 LEI | 150 g
orez + legume (amestec mexican)

sosuri &
dressing-uri
3.5 LEI | 70 g
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sos de maioneză
sos de usturoi
sos picant
sos de castraveţi
sos remoulade
sos de roşii dulce
sos de roşii cu peperoncino
ketchup dulce
ketchup picant
ulei de măsline cu ierburi aromate
oţet balsamic

sos usturoi

4 LEI | 70 g
•
•
•
•
•

sweet chili
sos barbeque
sos burger
sos caju
sos mango

Sweet chili

*sosurile sunt pe bază de smântână,
iaurt şi maioneză

Chiflă
2 LEI
Sos mango

lipie
2 LEI
Sos avocado

Mac `n` Cheese
17 LEI | 400 g
Macaroni, sos de branză, parmezan

paste bolognese
25 LEI | 450 g

lasagna
27 LEI | 450 g

Spaghetti cu sos ragu preparat
după o reţetă proprie,
parmezan

O lasagna 100% originală,
pregatită pe loc !
Ingrediente: foi lasagna din griș
cu ou, sos ragu, mix brânzeturi

paste carbonara
27 LEI | 450 g

paste polo e funghi
26 LEI | 450 g

Tagliatelle cu sos de smântână
dulce şi ou, bacon, usturoi, vin,
nucşoară, parmezan,
sare şi piper

Penne cu pui şi ciuperci flambate,
sos de smântână dulce, gorgonzola,
parmezan, sare şi piper

paste quatro formaggi
27 LEI | 450 g

paste primavera
22 LEI | 400 g

Penne cu sos de smântână dulce,
gorgonzola, brie, emmentaler,
parmezan, sare şi piper

Fusili integrale, broccoli, ciuperci,
rosii uscate, pasta de trufe, rosii
cherry, parmezan, condimente

Paste Aglio olio
E Peperoncino
17 LEI | 300 g
spaghetti, ardei gras, ardei iute,
frunze de pătrunjel, usturoi, sare,
piper, ulei de măsline

Spaghetti and
Meatballs
24 LEI | 450 g
Spaghetti și chifteluțe preparate
după rețetă proprie, sos de roșii,
parmezan.

Pasta integrale
alle verdure
25 LEI | 400 g
Paste integrale (fusilli), dovlecel,
vânătă, broccoli, ciuperci
champignon, roșii cherry, ceapă,
usturoi, busuioc, pătrunjel.

Supă cremă de mazare
cu menta

Supă cremă de praz
și cartofi

15 LEI | 350 g

15 LEI | 350 g

Mazare, ceapa, usturoi, mentă,
smantană vegetală, condimente,
crutoane

Praz, cartofi, pastranac, ceapa,
usturoi, unt, smantana lichida,
condimente, crutoane

Opțiuni la alegere:
Branză de capră sau Pancetta

Supă cremă de roșii
15 LEI | 350 g
Supă cremă de linte
cu pancetta
15 LEI | 350 g
Linte, ceapă, morcov, usturoi,
smântână vegetală cu lapte de
cocos, cimbru, crutoane asezonate,
sare şi piper

roşii, ceapă, usturoi, morcovi,
busuioc, chips de parmezan,
crutoane asezonate,
sare şi piper

mananci

pizza la alegere
single | 30 LEI
1+1 | 54 LEI

pe saturate

Pornind de la bază
(sos de roşii, mozzarella)
maxim șase ingrediente

Make your
own pizza!

pizza carbonara
single | 28 lei | 720 g
1+1 | 50 lei

pizza gourmet
single | 28 lei | 650 g
1+1 | 50 lei

sos alb, usturoi, mozzarella,
bacon, ou, parmezan

sos de roșii, mozzarella,
mix ciuperci de pădure, rucola,
brie, parmezan

pizza prosciutto
e rucola
single | 28 lei | 720 g
1+1 | 50 lei
sos de roșii, mozzarella, roșii
chery, prosciutto crudo, rucola,
parmezan

pizza prosciutto cotto
single | 26 lei | 720 g
1+1 | 46 lei
sos de roșii, mozzarella, șuncă

pizza nazareth
single | 28 lei | 720 g
1+1 | 50 lei

pizza bigbelly
single | 28 lei | 750 g
1+1 | 50 lei

Sos de roşii, mozzarella, piept
de pui crocant, porumb,
ciuperci champignon, ardei gras

Sos de roşii, mozzarella, piept
de pui crocant, şuncă, porumb,
ciuperci champignon, ardei gras

pizza quatro stagioni
single | 28 LEI
1+1 | 50 LEI
Sos de roşii, mozzarella,
salam picant, şuncă, porumb,
ciuperci champignon,
ardei gras, măsline

18

pizza provinciale

pizza canibale

single | 28 lei | 735 g
1+1 | 50 lei

single | 28 lei | 735 g
1+1 | 50 lei

Sos de roşii, mozzarella, costiţă,
şuncă, porumb, ciuperci
champignon, cârnaţi, ceapă

Sos de roşii, mozzarella, costiţă,
şuncă, cârnaţi, salam picant,
măsline

pizza Diavolo
single | 26 lei | 650 g
1+1 | 46 lei
Sos de roşii, mozzarella, salam
picant, ardei gras, ardei iute

pizza prosciutto e
funghi
single | 26 lei | 490 g
1+1 | 46 lei
sos de roșii, suncă, mozzarella,
ciuperci champignon

pizza prosciutto crudo
single | 28 lei | 560 g
1+1 | 50 lei
Sos de roşii, mozzarella,
prosciutto crudo

pizza cu ton

pizza capriciosa

single | 28 lei | 565 g
1+1 | 50 lei

single | 28 lei | 635 g
1+1 | 50 lei

Sos de roşii, mozzarella,
ton, ceapă roșie

Sos de roşii, şuncă,
ciuperci champignon,
mozzarella, capere

pizza hawaii

pizza margherita

single | 26 lei | 540 g
1+1 | 46 lei

single | 20 lei | 420 g
1+1 | 34 lei

Sos de roşii, mozzarella,
şuncă, porumb, ananas

Sos de roşii,
mozzarella, oregano

pizza vegetariană
Pizza Quattro Formaggi
single | 28 lei | 420 g
1+1 | 50 lei
Mozzarella, caşcaval
schweitzer, gorgonzola,
parmezan

single | 26 lei | 515 g
1+1 | 46 lei
Sos de roşii, mozzarella sau
caşcaval vegetal, porumb,
ciuperci champignon,
ardei gras, roşii, măsline

pizza panne
single |10 lei
1+1 |14 lei
Blat pizza,
ulei măsline, oregano

ingrediente extra
mozzarella | 3 lei |70 g
caşcaval schweitzer | 3 lei |35 g
gorgonzola |3 lei |35 g
parmezan |4 lei |20 g
caşcaval |3 lei |50 g
caşcaval vegetal |3 lei |70 g
piept de pui crocant |5 lei | 70 g
prosciutto crudo |3 lei | 40 g
ton |5 lei | 70 g
şuncă |3 lei | 50 g
salam picant |3 lei | 50 g
cârnaţi |3 lei | 40 g
costiţă |3 lei | 40 g
ou |2 lei |1 buc.
măsline |2 lei | 40 g
sos de roşii |2 lei | 50 g
porumb |2 lei | 40 g
ciuperci champignon |2 lei | 70 g
roşii |2 lei | 50 g
ardei gras |2 lei | 30 g
ceapă |2 lei | 30 g
ardei iute în oţet |1 leu | 3 buc

Simple cream
Cheesecake

mananci

15 LEI | 250 g

pe saturate

Tarta cu brânză
12 LEI | 250 g

Tarta cu mere
12 LEI | 250 g

Cu un gust fin de brânză dulce şi o
textură cremoasă, asortată cu un
sos de fructe de pădure.

Tartă delicioasă cu mere,
scorţişoară, stafide, asortată
cu un sos unic de caramel

Clătite cu fineti
10 LEI |2. buc. | 250 g

clătite cu gem
10 LEI |2. buc. | 250 g

*extra: topping & frişcă - 1 leu

*extra: topping & frişcă - 1 leu

Bauturi răcoritoare
Coca-Cola |6 lei | 500 ml
Sprite |6 lei | 500 ml
Fanta |6 lei | 500 ml
Schweppes |6 lei |500 ml
Coca-Cola |5 lei | 250 ml
Sprite |5 lei | 250 ml
Fanta |5 lei | 250 ml
Schweppes |5 lei |250 ml
Cappy Nectar |6 lei | 330 ml
Cappy Pulpy |6 lei | 330 ml
Dorna apă minerală|5 lei |500 ml
Dorna apă plată |5 lei |500 ml
Dorna apă minerală |4 lei |250 ml
Dorna apă plată |4 lei |250 ml
fuzetea |6 lei |500 ml
Energizant Burn |8 lei |250 ml

Întreabă ce sortimente avem.

BERE
Guinness|8.5 lei |330 ml
Weihenstephan|8.5 lei |330ml
onenbourg |8 lei |330 ml
Grimbergen |8 lei |330 ml
Angelo Poretti |8 lei |330 ml
Carlsberg |6 lei |330 ml
Tuborg|5 lei |330 ml
Carlsberg 0.0% |5.5 lei |330 ml

Carlsberg|6 lei |500 ml
Weihenstephan VITUS
9,5 lei |500 ml
Tuborg|5 lei |500 ml
Tuborg 0.0%|6 lei |500 ml
Holsten premium|5 lei |500 ml
Holsten weizen |6 lei |500 ml

DRAFT
Carlsberg |6 lei |400 ml

CIDRU
Somersby|6 lei |400 ml
(apple, blackberry, pear, blueberry)

BERE ARTIZANALĂ
BUCUR BLONDă | 7 lei |350 ml
BUCUR Brună | 7 lei |350 ml

Ristretto |5 lei |15 ml
Espresso |5 lei |30 ml
Espresso cu lapte|5 lei |100 ml
Cappuccino |6,5 lei |150 ml
cafea, cremă lapte

Frappe
Classic Frappe
9 lei |300 ml
Ness, apă, zahăr,
lapte, frişcă
Flavoured Frappe

10.5 lei |300 ml
Classic Frappe şi sirop (diverse
sortimente)

Mochaccino
7,5 lei |150 ml
Cafea, lapte, cremă,
topping ciocolată,
pudră de cacao

Latte Macchiato
7,5 lei | 200 ml
cafea, lapte, cremă de lapte

Irish Caffee |10 lei | 150 ml
Cafea, apă, frişcă, irish whisky 20 ml

Irish Cream Caffee |10 lei |150 ml
Cafea, cremă whisky 20 ml, apă, frişcă

Italian Caffee |10 lei | 150 ml
Cafea, liqueur de migdale 20ml, apă, frişcă

Viennese coffee
7,5 lei |150 ml
Cafea, lapte,
frişcă, cremă lapte

tea

Hot Chocolate
Black Chocolate
8 lei |150 ml

Limonadă cu mentă
12 lei |400 ml
Fresh lămâie, sirop zahăr,
apă minerală/plată

Limonadă cu măr
12 lei |400 ml
Fresh lămâie, sirop zahăr,
suc de măr,
apă minerală/plată

Limonadă cu zmeură
12 lei |400 ml

lemo
nade

Fresh lămâie, sirop zahăr,
sirop zmeură,
apă minerală/plată

MILK
SHAKE

White Chocolate
8 lei |150 ml

Banana Milkshake
10 lei | 300 ml
Banană, lapte frişcă, zahăr

Blue Milkshake
10 lei | 300 ml
Banană, migdale,
blue curacao,
lapte, frişcă

Oreo Milkshake
10 lei | 300 ml
Oreo, frişcă, lapte

Fresh Orange
9 lei | 250 ml
Fresh Grapefruit
9 lei | 250 ml
Fresh mix
9 lei | 250 ml

Black tea | 5 lei |150 ml
Green tea | 5 lei |150 ml
Mint tea | 5 lei |150 ml
Fruit tea | 5 lei |150 ml

blue Long
Island
14 LEI | 300 ml
Vodka, gin,
light rum, tequila
blue curacao, sirop
triple sec, lime

Long Island
14 LEI | 300 ml
Vodka, gin,
light rum, triple sec,
tequila, lime, cola

w00 w00
12 LEI | 300 ml
cosmopolitan
12 LEI | 120 ml

Vodka,
peach schnapps,
suc de afine, lime

Vodka 40% alc.,
Triple sec 40 % alc.,
lime, suc merişoare

black russian
12 LEI | 120 ml
Vodka 40% alc.
liqueur de cafea
24 % alc.

mojito
13 LEI |300 ml
Rom 38% alc. 40 ml,
menta, lime,
apă minerală

PINA COLADA
12 LEI |350 ml

CUBA LIBRE
12 LEI |300 ml

White rum 40% alc.,
suc de ananas,
sirop de cocos,
frişcă lichidă

Rom 38% alc. 40 ml,
cola, lime

GIN TONIC
11 LEI |300 ml

MARGARITA
11 LEI |150 ml

Gin 40% alc. 40 ml,
apă tonică, lime

Tequila,
Triple sec 40 % alc.
lime

Prosecco
Drinks
hugo
11 LEI |200 ml

aperol spritz
12 LEI |200 ml

Sirop de soc,
prosecco 12 % alc.,
mentă, apă minerală

Aperol 11% alc.,
prosecco 12 % alc.,
apă minerală

P

rosecco datează de pe vremea
Imperiului Roman, când strugurii
Glera au fost cultivați pentru prima
oară în satul Prosecco.

S

e considera pe atunci ca este un
vin care te poate ajuta să trăiești
mai mult.

wild cherry
11 LEI |300 ml

non-Alcoholic
Drinks

Suc cireşe
lime, sirop zahăr

green apple
12 LEI |300 ml
Suc de mere
lime, sirop zahăr

Fantasy
11 LEI |300 ml
Sirop Grenadine
Sirop Piersici
Portocale
Blue curacao

Grandma’s Cake
11 LEI |300 ml

Blue amnesia
11 LEI |300 ml

mere
suc merişoare
scortişoară
caramel

Suc pere
Suc mere
Blue curacao

red sun
11 LEI |300 ml

seet red
11 LEI |300 ml

Suc de piersici
suc de portocale
Grenadine

Suc cireșe
Suc pere
Grenadine

long
drinks

shots
Jägermeister |6 lei | 20 ml

Vodka Mix |10 lei | 250 ml
Vodka 40% alc. 40ml, suc de mere,
suc de portocale, suc de merişoare,
energy drink, cola

Passport to hell|6 lei | 20 ml
(scotch, brandy, triple sec)

B52|6 lei | 20 ml
Whisky Mix |10 lei | 250 ml
Whisky 40% alc. 40 ml,
suc de mere, energy drink, cola

Jäger Mix |10 lei | 250 ml

(kahula, Bayley’s, tripple sec)

Kamikaze |6 lei |Blue 20ml
(vodka, lime, triple sec,
blue curacao)

Jägermeister 38% alc. 40ml, suc de
cireşe, suc de mere, energy drink

Kamikaze Red |6 lei |20 ml

bitter | digestive

tequila

Campari |9 lei |40 ml
Aperol |9 lei |40 ml
Jägermeister |9 lei |40 ml

Sauza Gold |4.5 lei |20 ml
Sauza Silver|4.5 lei |20 ml

(vodka, lime, triple sec, Grenadine)

Brandy
Jidvei | 9.5 lei |40% alc. 40ml
Brâncoveanu| 11.5 lei |40% alc. 40ml

Liqueur
Baileys | 9 lei |17% alc. 40ml
Martini alb, roşu, dry | 9 lei |15% alc. 40ml

rom
Capt Morgan Spiced Gold
10 lei |40% alc. 40ml
Capt Morgan Silver Spiced
9 lei |40% alc. 40ml

Whiskey
Jameson |8.5 lei | 40ml
Red Label |7.5 lei | 40ml
Black Label |8.5 lei | 40ml
Jack Daniel’s |10 lei | 40ml
Jim Beam |10 lei | 40ml
Chivas Regal |11 lei | 40ml

vodka
Absolut |9 lei | 40ml
Finlandia |9.5 lei | 40ml
Smirnoff|10 lei | 40ml

gin
Wembley |8.5 lei | 40ml

prosecco
Mionetto 11% alc. |9.5 lei |150 ml

Wine bottle
Alb/White
Cuvee Nicolae Alb |55 lei|750 ml
(Tămâioasă Românească, Sauvignon Blanc, Riesling
Italian, Fetească Albă) sec, vol. alc. 12,5%

Siel Alb |42 lei|750 ml
(Feteasca Albă, Sauvignon Blanc,
Tămâioasă Românească, Riesling,
Fetească Regală, Pinot Gris,
Chardonnay) sec, vol. alc. 12,5%

Rose

SPUMANT
CHAMPAGNE
Spumant Dolette Rose
BRUT, vol. alc. 11,5%
60 lei |bottle

Wine
glass & bottle
Alb/White
Moşia de la Tohani Special Reserve
Fetească Albă, demisec, vol. alc. 12,6%

Cuvee Dolette Rose |55 lei|750 ml

8 lei|glass of wine
32 lei |bottle

(Busuioacă, Pinot Noir, Shiraz)
sec, vol. alc. 13%

Rose

Siel Rose |42 lei|750 ml
(Fetească Neagră, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinot Noir,
Busuioacă de Bohotin) sec, vol. alc. 13%

Roșu/Red
Cuvee Nicolae Rosu |55 lei|750 ml
(Cabernet Sauvignon, Fetească
Neagră, Pinot Noir) sec, vol. alc. 14,3%

Moşia de la Tohani Special Reserve Rose
demisec vol. alc. 13%

8 lei|glass of wine
32 lei |bottle

Roșu/Red
Moşia de la Tohani Special Reserve
Fetească Neagră, sec, vol. alc. 14%

8 lei|glass of wine
32 lei |bottle

EVENIMENTE
CATERING ZILNIC

&

BigBelly are o soluţie pentru cei care ştiu că timpul este preţios. Suntem direct
interesaţi de părerile clienţilor noştri, aşadar nu ezita să ni le comunici cu cel
puţin 24 de ore înainte, iar noi vom ţine cont de sugestiile propuse.

Cu experienţă şi seriozitate vă oferim servicii de
catering şi pentru cei mari şi pentru cei mici.
Pentru personalul dumneavoastră care lucrează în cadrul firmei, la momentul
şi locaţia aleasă de dumneavoastră, noi vă putem livra masa de pranz şi astfel
se elimină timpul pierdut atāt pentru angajator, cāt şi pentru angajaţi.
Vă punem la dispoziţie un meniu diversificat, echilibrat şi calculat caloric,
compus din alimente proaspete şi sănătoase.

Aici în localul nostru vă oferim māncare proaspătă şi
delicioasă în cadrul diferitelor evenimente petrecute
alături de cei dragi, familie, prieteni, indiferent de varstă.
Pentru comenzi şi detalii - 0264 704 703
Ne puteţi trimite un email la - comenzi@bigbelly-cluj.ro
(vă vom contacta în cel mai scurt timp cu o ofertă)

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR
Unele produse din meniu pot conţine alergeni!
În cazul În care sunteţi intolerant/alergic la un ingredient, înainte de a comanda orice
preparat din meniul nostru consultaţi lista cu ingredientele conţinute de preparate şi/
sau întrebaţi personalul.
LISTĂ ALERGENI:
• Ouă şi produse derivate
• Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
• Peşte şi produse derivate
• Arahide şi produse derivate
• Seminţe de susan
• Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz sau hibride)
• Soia şi produse derivate
• Ţelina şi produse derivate
• Muştar şi produse derivate
• Dioxid de sulf şi sulfiţi (la o concentraţie de mai mult de 10 ppm)
» Bauturile care sunt incluse in meniu pot fi:
- Tuborg doza 500 ml
- Bauturi carbogazoase sau apa plata din gama coca cola (Coca-Cola clasic, lime, zero,
cherry/Fanta Div. sort./Sprite/Schwepps/Dorna apa plata sau carbogazificata/Nestea
Div. sort.) 500 ml -cafea espresso simpla(50 ml) cu lapte(100ml)
» Gramajele mentionate la oricare dintre produse sunt gramaje minime.
Acestea pot fi mai mari decat valoarea mentionata
Legendă
Simbol pentru produs congelat.
» Fotografiile din meniu sunt cu titlu de prezentare

