Bottomless Brunch
THE BOTTOMLESS BRUNCH PACKAGE
Select your dishes from our
botanical brunch menu below

Banana Bread Sandwich with Mascarpone, berries, almond
and honey

Kids Omelette with your favourite toppings
Kids Breakfast Banana Pops with crunchy muesli and honey
Kids Morning flakes with milk (Cornflakes, Coco Pops…)
Kids Nutella Pancakes with strawberries

BOTTOMLESS DRINKS

Homemade granola, Greek yogurt and berries
Goat cheese and beetroot Quiche

Choose your drinks from the selection below
and enjoy bottomless servings

Buttermilk Pancakes with maple syrup and wild berries
Vegan Pancakes with berries and maple syrup
Poached Eggs with avocado on toasted brioche
Vegan Burger topped with avocado and a chickpeas - sweetcorn
patty served with fries
Wagyu Burger with bacon, cheese, homemade steak sauce and
tomato-apricot chutney served with fries
Eggs Benedict with Italian black truffles

Absolut Bloody Bottomless Mary
Villa Babiciu Prosecco
Strawberry Bellini
Mimosa Revolution
Selection of coffee specialties and infused teas - ask our
Bottomless staff for your favorite one
Water is included in the package.

Eggs Royal with Caviar
Bottomless Full Breakfast Platter for two persons (including
eggs cooked your way, bacon, sausage, hash brown, baked beans,
mushrooms and tomatoes)
*Terms & Conditions: The bottomless offer is valid for two hours from the serve of your first drink.

A LA CARTE DELIGHTS

Bottomless Brunch Food
& Drinks | 179 Lei

Tuna Steak with Nicoise salad | 75 Lei

To Brunch or not to Brunch…

Duck confit and Foie Gras scotched eggs | 75 Lei

Banana Bread Sandwich with Mascarpone, berries, almond
and honey | 35 Lei

Wagyu Burger with bacon, cheese, homemade steak-sauce and
tomato-apricot chutney served with fries | 89 Lei

Goat cheese and beetroot Quiche | 35 Lei

Eggs Royal with Caviar | 90 Lei

Homemade granola, Greek yogurt and berries | 35 Lei

Eggs Benedict with Italian black truffles | 90 Lei

Bottomless Full Breakfast Platter for two persons (including
eggs cooked your way, bacon, sausage, hash brown, baked
beans, mushrooms and tomatoes) | 99 Lei

Buttermilk Pancakes with maple syrup
and wild berries | 40 Lei

Vegan Pancakes with berries and maple syrup | 40 Lei
Croque Monsieur | 40 Lei

Poached Eggs with avocado on toasted brioche | 50 Lei

Vegan Burger topped with avocado and a chickpeas
- sweetcorn patty served with fries | 65 Lei
International cheese selection with
homemade chutney and grilled rustic
bread | 65 Lei

Baked Eggs with creamy spinach
and Italian black
truffles | 70 Lei

Entrecote Steak with fried egg, dried tomato
and French fries | 110 Lei
Poached Egg with Lobster and Caviar
on toasted brioche | 130 Lei

Kids morning flakes with milk (Cornflakes, Coco Pops…) | 20 lei
Kids Omelette with your favourite toppings | 25 Lei

Kids Breakfast Banana Pops with crunchy muesli and honey | 30 Lei
Kids Nutella Pancakes with strawberries | 35 Lei

A LA CARTE DRINKFULNESS
To Drink or not to Drink…

Your selection of coffee specialties | 19 Lei
Freshly squeezed orange juice | 20 Lei
Home-made lemonade | 25 Lei
Water (small or large) | 14/19 Lei
Soft drinks | 14 Lei

*Terms & Conditions: The bottomless offer is valid for two hours from the serve of your first drink.
All prices include VAT. Please ask to speak to our team members if you have any special dietary needs or food allergies.

Bottomless Brunch
PACHETUL BOTTOMLESS BRUNCH
Alegeți opțiunile dorite
din meniul de mai jos

Sandwich Banana Bread cu mascarpone, fructe de pǎdure, migdale
și miere

Omletǎ pentru copii cu ingrediente extra
Banana Pops cu muesli și miere pentru copii
Fulgi de cereale cu lapte (Cornflakex, Coco Pops…) pentru copii
Clǎtite pentru copii cu Nutella și cǎpșune

Granola de casǎ, iaurt grecesc și fructe de pǎdure

BǍUTURI BOTTOMLESS

Quiche cu brânzǎ de caprǎ și sfeclǎ

Alegeți bǎuturile preferate din lista cu consum
nelimitat de mai jos

Clǎtite americane cu sirop de arțar și fructe de pǎdure
Clǎtite Vegane cu fructe de padure și sirop de arțar
Ouǎ poșate cu avocado pe brioșǎ toast
Burger Vegan din nǎut și porumb dulce, servit cu avocado și
cartofi prǎjiți
Burger Wagyu cu bacon, brânzǎ, sos barbeque și chutney de roșii
cu caise, servit cu cartofi prǎjiți
Ouǎ Benedict cu trufe negre italiene

Absolut Bloody Bottomless Mary
Villa Babiciu Prosecco
Strawberry Bellini
Mimosa Revolution
Întrebați ospǎtarul despre selecția noastrǎ de cafea și ceai.
Apa este inclusǎ în pachet.

Ouǎ Royal cu caviar

Bottomless Brunch și bǎuturile
incluse | 179 Lei

Platou pentru micul dejun pentru douǎ persoane (ouǎ preparate dupǎ
gust, bacon, cârnați, cartofi, fasole în sos tomat, ciuperci și roșii)
*Termeni și condiții: Oferta de brunch cu consum nelimitat este valabilǎ timp de douǎ ore de la servirea primei bǎuturi.

MENIU A LA CARTE

Ouǎ fierte în farsǎ din carne de rațǎ și foie gras | 75 Lei

Sandwich Banana Bread cu mascarpone, fructe de pǎdure,
migdale și miere | 35 Lei

Burger Wagyu cu bacon, brânzǎ, sos barbeque și chutney
de roșii cu caise, servit cu cartofi prǎjiți | 89 Lei

Quiche cu brânzǎ de caprǎ și sfeclǎ | 35 Lei

Ouǎ Royal cu caviar | 90 Lei

Granola de casǎ, iaurt grecesc și fructe de pǎdure | 35 Lei

Ouǎ Benedict cu trufe negre italiene | 90 Lei

Clǎtite americane cu sirop de arțar și fructe
de pǎdure | 40 Lei

Platou pentru micul dejun pentru douǎ persoane
(ouǎ preparate dupǎ gust, bacon, cârnați, cartofi,
fasole în sos tomat, ciuperci și roșii) | 99 Lei

Clǎtite Vegane cu fructe de padure și sirop de arțar | 40 Lei
Croque Monsieur | 40 Lei

Ouǎ poșate cu avocado pe brioșǎ toast | 50 Lei

Antricot de vitǎ cu ou prǎjit, roșii uscate și cartofi
prǎjiți | 110 Lei
Ouǎ poșate cu homar și caviar pe brioșǎ toast | 130 Lei

Burger Vegan din nǎut și porumb dulce, servit
cu avocado și cartofi prǎjiți | 65 Lei

Selecție de brânzeturi internaționale cu sos
de casǎ și pâine rusticǎ
la grǎtar | 65 Lei
Ouǎ coapte cu spanac
cremos și trufe negre
italiene | 70 Lei

Fulgi de cereale cu lapte (Cornflakex, Coco Pops…)
pentru copii | 20 Lei
Omletǎ pentru copii cu ingrediente extra | 25 Lei
Banana Pops cu muesli și miere pentru copii | 30 Lei
Clǎtite pentru copii cu Nutella și cǎpșune | 35 Lei

Fripturǎ de ton cu salatǎ
Nicoise | 75 Lei

MENIUL DE BǍUTURI
Specialitǎți de cafea | 19 Lei
Suc de portocale proaspǎt stors | 20 Lei
Limonadǎ de casǎ | 25 Lei
Apǎ (micǎ și mare) | 14/19 Lei
Sucuri carbogazoase | 14 Lei

*Termeni și condiții: Oferta de brunch cu consum nelimitat este valabilǎ timp de douǎ ore de la servirea primei bǎuturi.
Prețurile includ TVA. Vǎ rugǎm adresați-vǎ ospǎtarului dacǎ urmați diete speciale sau suferiți de alergii la anumite produse.

