
MIC DEJUN

Sdwich-u

* vă rugăm să semnalați personalului nostru 
  eventualele alergii sau intoleranțe la alimente.

*în caz contrar, nu ne asumăm responsabilitatea.

*Preparatele noastre pot conține și următorii alergeni:
GLUTEN DIN FÃINÃ, OUÃ, LAPTE SI PRODUSE DERIVATE, 

ȚELINÃ,SUSAN, SOIA, MUȘTAR, FRUCTE ÎN COAJÃ ȘI SULFIȚI.
ARTICOLUL 9 Alineatul (1). lit. © 

din regulamentul (UE), nr. 1169/2011.

take away
0792 01 36 34
www.camaracumerinde.ro
/camara_cu_merinde

stay
green

250gSHAWORMA VEGANĂ                            
lipie, cartofi, varză, castraveți murați, ciuperci, 
lapte soia, ulei floarea soarelui, suc roșii, 
sare, piper, usturoi

250gSANDWICH CU FALAFEL                            
năut, ceapă, pătrunjel, usturoi, coriandru, chimion, 
faina, bicarbonat, avocado, lămâie, ulei măsline, 
pătrunjel, sare, piper, salată iceberg, roșii, 
castraveți murați, lipie

SANDWICH CU HUMUS 
300gȘI LEGUME COAPTE                            

chiflă ciabatta, năut, tahini, 
ulei floarea soarelui, lămâie, usturoi, 
sare, piper, vinete, dovlecel, ardei roșu,
cartofi dulci, rucola, lapte soia, 
ulei floarea soarelui, usturoi, 
lămâie, turmeric, sare, piper

300gSANDWICH CU CIUPERCI                            
chiflă ciabatta, ciuperci, cartofi dulci, 
lapte soia, ulei floarea soarelui, usturoi, 
lămâie, turmeric, sare, piper, muștar, 
miere, ulei măsline, sare, piper

250gSANDWICH THANKSGIVING                            
cartofi dulci, năut, lipie, năut, tahini, 
ulei floarea soarelui, lămâie, usturoi, 
sare, piper, baby spanac, ulei struguri, 
merișoare, semințe floarea soarelui, 
cimbru, scorțișoară, paprika, 
pătrunjel, cumin, sare, piper

SALATE
300gSALATĂ CU FALAFEL                            

salată iceberg, castraveți, 
roșii cherry,năut, ceapă roșie, 
pătrunjel, sare, usturoi, coriandru, 

 chimion, faina, bicarbonat, lapte soia, 
ulei floarea soarelui, usturoi, 
tahini, capere, sare, piper

300gSALATĂ CAESAR                            
tofu, salată iceberg, roșii cherry, 
castraveti, paine, ulei măsline, 
oregano, muștar, miere, sare, 
piper, ulei măsline

SALATĂ DE LINTE CU 
CARTOFI AURII 

250gȘI SPARANGHEL                            
cartofi, linte verde, sparanghel, 

 roșii, ceapă roșie, ardei roșu, 
ulei măsline, mărar, muștar dijon,
muștar, ulei măsline, lămâie, 
sare, piper

300gSALATĂ CREMOASĂ CU NĂUT                            
ceapă roșie, castraveți, ridichii, roșii, 
semințe floarea soarelui, năut, 
stafide, lămâie, avocado, lămâie, 
usturoi, oțet de mere, miere,
busuioc, sare, piper, apă

250gSALATĂ OLIVER                            
cartofi, țelină, morcov, mazăre, 
castraveți, lămâie, lapte soia, 
ulei floarea soarelui, 
usturoi, lămâie, turmeric, sare

TARTINABILE

MENIUL ZILEI

 *IN FIECARE ZI ALTE SORTIMENTE

0gPATE ANGHINARE                            12

anghinare, capere, m sline, ulei usturoiă

0gPATE MĂSLINE                            12

m sline, ro ii deshidratate, ă ș
semin e floarea soarelui, l m ie, ap ,ț ă â ă
usturoi, busuioc, sare

0gICRE DE AMARANTH                            12

amaranth, ceap , l m ie usturoi, lapte soia,ă ă â
ulei floarea soarelui, sare, usturoi, piper

gHUMMUS                            120

n ut, tahini, ulei floarea soarelui, ă
l m ie, usturoi, sare, piperă â

gBRÂNZICĂ DE CAJU                            120

caju crud, l m ie, usturoi, ă â
drojdie inactiv , sare, apă ă

 

ZMUTI
ZMUTI VERDE TROPICAL                            330ml

baby spanac, mango, banane, ananas, apă

330mlTRUE BLOOD                            
mere granny, smith, morcov, sfeclă, 
lămâie, ghimbir, gramaj

330mlPINA COLADA                            
portocale, ananas, avocado

330LIMO-STRAWBERRY                             ml

căpșuni, miere, ghimbir, apă plată

PORTO-CĂTINĂ                             330ml

portocale, cătină

 FLAMINGO                             330ml

ananas, pară, sfeclă, banane, 
miere, apă plată

soft dnks
LIMONADĂ CLASICĂ                             330ml

ap  plat , l m ieă ă ă â

LIMONADĂ MENTĂ                             330ml

ap  plat , l m ie, mentă ă ă â ă

LIMONADĂ MENTĂ GHIMBIR                             330ml

ap  plat , l m ie, ghimbiră ă ă â

dex
 AFLA MAI MULTE DE LA STAFF
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300gPORRIDGE                            
lapte, migdale, miere esență vanilie 
fulgi de ovăz, dulceață

200gBUDINCĂ DE OREZ                            
lapte migdale, miere, orez, portocală,
dulceață

200gBUDINCĂ DE CHIA                            
, , , lapte migdale chia miere

esență vanilie dulceață, 

TOAST CU AVOCADO 
210gȘI FISTIC                            

p ine avocado l m ie ulei m slineâ , , ă â , ă ,
, , fistic sare piper

TOAST CU ANGHINARE 
210gȘI FASOLE                            

pâine, anghinare, fasole, baby spanac, busuioc, 
usturoi, sare, lămâie, ulei floarea soarelui

lei18

lei14

lei18

lei19

lei20

lei25

lei25

lei20

lei25

lei25

lei25

lei22

lei20

BURGERI
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350gCĂMARA CU MERINDE                            
350gVEGGIE BURGER     
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sethg else
gFOCACCIA                            100

faina de grau, drojdie, gri , usturoi,ș
rozmarin, ulei floarea soarelui, ro ii cherryș

0gTARTĂ CU NĂUT ȘI SPANAC                            10

aluat foietaj, spanac tocat por ionat, ț
ceap  galben , usturoi, ulei floarea soarelui,ă ă
n ut,sare, coriandru, chimen, oregano, chillyă

50gĂJIȚI 1CARTOFI DULCI PR
50gALBI PRĂJIȚI 1CARTOFI  
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100 gTORTURI   
 100 gSNICKERS  

 100 gBOUNTY  
 100 gFERRERO

100 gCANDY BALLS 
 100 gCIOCOLATĂ

 lei SUPĂ & MAIN COURSE    39

lei17 
lei15
lei15
lei15
lei13
lei20d

u
lc

e

lei85

lei17

lei17

lei13
lei8


