BY ECHOES INC.®

The Food
Menu

FROM 12.00 TILL 17.00
YOU GET A 4 LEI DISCOUNT ON
BURGERS, SANDWICHES, PASTA
AND SALADS.
ALSO BE ON THE LOOKOUT FOR
THE WEEKEND SPECIALS.
JUST ASK THE WAITER.
ÎNTRE ORELE 12.00 ȘI 17.00
AI REDUCERE DE 4 LEI
LA BURGERI, SANDVIȘURI*, PASTE
ȘI SALATE.
DE ASEMENEA, URMĂRIȚI
FELURILE SPECIALE DE MÂNCARE ÎN
WEEKENDURI. ÎNTREBAȚI OSPĂTARUL.
*PE BUNE, ÎN DEX SE SCRIE „SANDVIȘ”.

Burgers
TEXAN BURGER CLASSIC

(450 g) 23 lei
Beef seasoned with oregano and onions, tomatoes,
red onions, lettuce, barbecue , french fries or grilled
vegetables.
Carne de vită condimentată cu oregano și ceapă,
roșii, ceapă roșie, salată verde, castraveți murați,
sos barbecue, chiflă, cartoﬁ prăjiți sau legume pe
grătar.

TEXAN CHEESEBURGER

(500 g) 25 lei
Beef seasoned with oregano and onions, cheddar
cheese, tomatoes, pickles, sos barbecue, bun,
french fries or grilled vegetables.
Carne de vită condimentată cu oregano și ceapă,
brânză cheddar, roșii, ceapă roșie, salată verde,
castraveți murați, sos barbecue, chiflă, cartoﬁ prăjiți
sau legume la grătar.

TEXAN CHILI BURGER

(500 g) 25 lei
Beef seasoned with oregano and onions, spicy
pickled chili peppers, tomatoes, red onions, lettuce,
barbeque sauce, bun, french fries or grilled
vegetables.
Carne de vită condimentată cu oregano și ceapă,
ardei murați iuți, roșii, ceapă roșie, salată verde, sos
barbecue, chiflă, cartoﬁ prăjiți sau legume la grătar

TEXAN BACON BURGER

(550 g) 27 lei
Beef seasoned with oregano and onions, grilled
bacon, tomatoes, red onions, lettuce, pickles,
barbecue sauce, bun, french fries or grilled
vegetables.
Carne de vită condimentată cu oregano și ceapă,
bacon la grătar, roșii, ceapă roșie, salată verde,
castraveți murați, sos barbecue, chiflă, cartoﬁ prăjiți
sau legume la grătar.

THE BIG TEXAN
(650 g) 29 lei

Beef seasoned with oregano and onions, grilled
bacon, cheddar cheese, tomatoes, red onions,
lettuce, pickles, barbecue sauce, bun, french fries
or grilled vegetables.
Carne de vită condimentată cu oregano și ceapă,
bacon la grătar, brânză cheddar, roșii, ceapă roșie,
salată verde, castraveți murați, sos barbecue, chiflă,
cartoﬁ prăjiți sau legume la grătar.

HALLOUMI BURGER CLASSIC

(500 grame) 27 lei
Grilled halloumi cheese, tomatoes, red onions,
lettuce, cucumbers, mint yogurt sauce, bun, french
fries or grilled vegetables .
Brânză halloumi pe grătar, roșii, ceapă roșie, salată
verde, castraveți, sos de iaurt cu mentă, chiflă,
cartoﬁ prăjiți sau legume la grătar.

TZATZIKI HALLOUMI BURGER
(550 grame) 28 lei

Grilled halloumi cheese, tomatoes, red onions,
lettuce, cucumbers, Tzatziki sauce, black olives,
bun, french fries or grilled vegetables.
Brânză halloumi pe grătar, roșii, ceapă roșie, salată
verde, castraveți, sos Tzatziki, măsline negre, chiflă,
cartoﬁ sau legume la grătar.

La orice burger
alege cartoﬁ copți
pentru extra 2 lei.

Grills
Porky Ribs

Starters
Bruschete cu castraveți
8lei

Home-made bread, cucumbers,
sheep cheese, olive oil, basil.
Pâine de casă, castraveți, brânză de oaie,
ulei de măsline, busuioc.

Bruschete cu roșii
8lei

Home-made bread, tomatoes, olive oil, garlic, basil.
Pâine de casă, roșii, ulei de măsline,
usturoi, busuioc.

(1000 g) 36 lei
Barbequed pork ribs, french fries, pickle salad
or summer salad.
Coaste de porc la grătar, cartoﬁ prăjiți, salată de
murături sau salată de vară.

Wanted Piggy
(400 g) 18 lei

Grilled pork scruff, herbs, french fries.
Ceafă de porc la grătar, plante aromate,
cartoﬁ prăjiți.

Gentle Chicken
(400 g) 20 lei

Grilled chicken breast, herbs, french fries.
Pulpe de pui la grătar, plante aromate, cartoﬁ prăjiți.

Texan BBQ

(500 g) 22 lei
Grilled pork, Texan herbs, french fries,
barbecue sauce.
Porc la grătar, arome texane, cartoﬁ prăjiți,
sos barbecue.

Yellow Submarine
(450 g) 18 lei

Sandwiches

Grilled white sausage, cheese sauce, caramelised
onions, baguette, french fries.
Cârnat alb la grătar, sos de brânză, ceapă
caramelizată, baghetă, cartoﬁ prăjiți.

Tender Chicken
(450 g) 18 lei

Cuban Sandwich
(500 g) 23 lei

Grilled chicken, baguette, tomatoes, lettuce,
cucumbers, mayonnaise, french fries.
Pui la grătar, baghetă, roșii, salată, castraveți,
maioneză, cartoﬁ prăjiți.

Grilled pork & bacon, cheese, pickles, mustard,
baguette, french fries.
Porc și bacon la grătar, brânză, murături, muștar,
unt, baghetă, cartoﬁ prăjiți.

Tender Chicken with Cheddar Cheese
(470 g) 19 lei

Grilled chicken, baguette, tomatoes, lettuce,
cheddar cheese, cucumbers, mayonnaise,
french fries.
Pui la grătar, baghetă, roșii, salată, brânză cedar,
castraveți, maioneză, cartoﬁ prăjiți.

Handsome Piggy
(450 g) 18 lei

Grilled pork, baguette, pickles, sauce mix,
french fries.
Porc la grătar, baghetă, castraveți murați, mix sos,
cartoﬁ prăjiți.

Handsome Piggy with Cheddar Cheese
(470 g) 19 lei

Grilled pork, baguette, pickles, sauce mix, cheddar
cheese, french fries.
Porc la grătar, baghetă, castraveți murați, mix sos,
brânză cedar, cartoﬁ prăjiți.

Pasta
Pasta alla Viaregio
(200g) 21 lei

Italian pasta, cream, bacon, onions,
mushrooms, parmesan.
Paste italiene, smântână, bacon, ceapă,
ciuperci, parmesan.

Pasta alla Norma
(200g) 21 lei

Italian pasta, eggplant, salty ricotta, tomato sauce,
olive oil, basil.
Paste italiene, vinete, ricotta sărată, sos de roșii, ulei
de măsline, busuioc.

Pasta con Tonno
(250g) 21 lei

Italian pasta, tuna, cream, onions, dill, pepper, salt.
Paste italiene, ton, smântână, ceapă, mărar,
piper, sare.

Pasta con Pomodori Secchi e Basilico
(200g) 21 lei

Italian pasta, dried tomatoes, garlic, olive oil, white
wine, parmesan, basil, honey.
Paste italiene, roșii uscate, usturoi, ulei de măsline,
vin alb, parmesan, busuioc, miere de albine.

Salads
Vegan Salad
(400g) 14 lei

Tomatoes, lettuce, cucumbers, bell peppers,
onions, olives, dressing, toast.
Roșii, salată, castraveți, ardei, ceapă, măsline,
dressing, toast.

THIS SYMBOL REPRESENTS
MEAT-FREE DISHES.
ACEST SIMBOL REPREZINTĂ
FELURI DE MÂNCARE
FĂRĂ CARNE.

Greek Salad
(400g) 18 lei

Tomatoes, cheese, lettuce, cucumbers, bell
peppers, onions, olives, dressing, toast.
Roșii, brânză feta, castraveți, ardei, ceapă, măsline,
dressing, toast.

Tuna Salad

(400g) 18 lei
Tuna, lettuce, bell peppers, onions, tomatoes,
lemon and olive oil mix.
Ton, salată, ardei, ceapă, roșii, mix lămâie
și ulei de măsline.

Caesar Salad
(400g) 21 lei

Chicken, lettuce, parmesan, mayonaisse,
garlic, olive oil, basil.
Pui, salată, parmesan, maioneză, usturoi,
ulei de măsline, busuioc.

PRODUSELE NOASTRE POT
CONȚINE URMĂTORII
ALERGENI
Conform Directivei 2000/13/CE A
PARLAMENTULUI EUROPEAN SI
A CONSILIULUI din 20 martie
2000 alergenii din alimente se
pot incadra in urmatoarele
grupe:
1. Cereale care conțin gluten
(adica grâu, secara, orz, ovaz,
grau spelt, grâu mare sau hibrizi
ai acestora) și produse derivate
2. Crustacee și produse
derivate.
3. Ouă și produse derivate.
4. Peste și produse derivate
5. Arahide și produse derivate.

Snacks & Sides

6. Soia și produse derivate

Baked Potatoes
(250 g) 12 lei

7. Lapte și produse derivate
(inclusiv lactoză)

Potatoes, cream sauce with garlic and dill.
Cartoﬁ, sos de smântână cu usturoi și mărar.

French fries
(250 g) 10 lei

French fries + house sauce.
Cartoﬁ prăjiți + sosul casei.

Mixed Nachos

3-4 persons (350g) 28 lei
Nachos, tomatoes, onions, olives, cheddar cheese
+ guacamole sauce and salsa sauce.
Nachos, roșii, ceapă, măsline, brânză cheddar + sos
de guacamole și sos salsa.

Nachos

8. Fructe cu coajă, adică
migdale (Amygdalus communis
L.), alune de pădure (Corylus
avellana), nuci (Juglans regia),
anacarde (Anacardium
occidentale) nuci Pecan [Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch],
nuci de Brazilia (Bertholletia
excelsa), ﬁstic (Pistacia vera),
nuci de macadamia si nuci de
Queensland (Macadamia
ternifolia) si produse derivate
9. Țelina și produse derivate.
10. Muștar și produse derivate.

(100g) 8 lei
Nachos + guacamole or salsa sauce.
Nachos + sos guacamole sau salsa.

11. Seminte de susan și produse
derivate.

Peanuts
(100g) 7 lei

12. Dioxid de sulf și sulﬁti în
concentratii de peste 10 mg/kg
sau 10 mg/litru
13. Lupin si produse derivate.
14. Moluște și produse derivate.
În caz ca sunteți alergic la unul
din aceste ingrediente, vă
rugăm să consultați ospătarul.
If you are allergic to any of
the ingredients present in our
dishes, please let the waiter
know.

ECHOES INC.®

We took great inspiration from
Pink Floyd and, back in 2012, we decided to
create a place dedicated to them
and the artistry and magniﬁcence of their work.
The Have a Cigar Pub is a retreat for those who
crave a different experience in downtown
Bucharest, whether it is to have some drinks with
friends, eat exceptional food or work remotely, this
highly welcoming place awaits with a great vintage
music collection (including our quite often Vinyl
Nights), friendly faces and a story to tell.
Welcome at the
Have a Cigar Pub!
11 Dianei St., Downtown Bucharest
(Near Rosetti Sq.)
www.haveacigar.pub

