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Ceea ce căutăm cu toții. Fericirea.

Există la fel de multe răspunsuri 
posibile ca și co-creatori, însă principala 
idee pragmatică a fost să fie animale de 
uscat native cu o bună 
antropomorfizare vizuală.

Personajele Greta, Alfonz, Dalma și 
Orlando sunt menite să exprime acea 
unitate conturată în diversitate care a 
creat și a caracterizat mereu GADO. 

Asemenea lor, și noi și oaspeții noștri 
suntem curioși și deschiși și, deși 
provenim din medii foarte diferite, 
avem povești diferite, putem avea 
puncte forte, dorințe, planuri, dureri și 

Cine sunt aceste personaje GADO? 
Ce caută o pisică, un mistreț, un 

șoricel și un cerb la GADO?

Pentru a scrie aceste rânduri nici nu 
e neapărat nevoie de aceste 

personaje!

De ce tocmai o pisică, un mistreț, 
un șoricel și un cerb?

Ce doriți să comunicați cu 
personajele GADO?

1

bucurii diferite, ceea ce avem în comun 
este faptul că dorim să ne conectăm 
cu ceilalți, să facem parte dintr-o 
comunitate, să o modelăm, să o creăm 
și să o recreăm în mod constant, 
pentru că doar astfel poate exista și 
rămâne în viață.

Pentru fiecare dintre noi sunt importante 
acele puncte comune care pot duce la 
cooperare, parteneriate, proiecte 
comune și, de ce nu, chiar și prietenii. 
Aceste valori sunt exigența incontestabilă 
față de calitate, nevoia de a ne ridica la 
nivelul propriilor așteptări, căutarea 
continuă alimentată de feedback și de 
comunicarea cu clienții, dorința 
constantă de a experimenta cu valorile 
culturale și tradițiile, fie că este vorba de 
gastronomie, de artizanat sau de 
interpretările fuzionate ale așa-numitei 
"culturi pop și culturi înalte". Includerea 
produselor locale în oferta noastră, 
personalizarea și promovarea lor nu este 
doar un hype sau o tendință, ci este parte 
a întregului concept GADO. 

Nu, dar pentru a le aduce mai aproape de 
oameni prin povești, avem nevoie de ele. 
Adevărata legătură este povestea: ne 
putem recunoaște pe noi înșine sau pe 
prietenii noștri citind caracteristicile lor, 
descoperim în gesturi sau în expresii ceva 
familiar, ori codurile culturale 
declanșează un irezistibil sentiment de 
déjà vu. Cu toate acestea, personajele 
noastre nu sunt doar trendy și cool, fiind 
influenceri, motocicliști, artizani sau – 
culmea cool-ului! - specialiști ai 
cocktailurilor, ci au propriile mici 
imperfecțiuni. La fel ca noi toți. Acest 
lucru ne face să-i iubim, chiar dacă unele 
dintre caracteristicile lor ne irită uneori.



VINO SĂ CUNOȘTI PERSONAJELE GADO!GRETA,
pisica călătoare

(36 ani)

Semnificația numelui:
Fata mării sau copilul luminii,

perlă.
Cu cine seamănă?

Cine s-ar putea afla
în spatele măștii: Penelopé Cruz
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Greta are 36 de ani, e din Sfântu 
Gheorghe și e bloggeriță specializată în 
mâncare și călătorii. Deși a studiat 
economia, nu a lucrat niciodată în 
domeniu, deoarece o duce bine cu 
venitul oferit de viața de content creator 
și influencer. Veniturile sale peste medie 
îi permit să locuiască într-un conac 
renovat cu stul lângă Sfântu Gheorghe, 
frecventând totodată și petrecerile din 
capitală.

Angajamentul e cam dificil pentru ea, deși 
este practic o stâncă pentru prietenii ei, 
dar și o doamnă sofisticată în orice grup. 
Se îmbracă destul de provocator, însă 
foarte stilat, fiind imposibil să nu o 
observi. Îi place cel mai mult muzica trip 
hop, însă mereu ascultă Sade când 
călătorește. Piesa preferată: Two Feet - 
Go F*ck Yourself.
Este o adevărată expertă a vinurilor și a 
siropurilor deosebite, dar se știe și în 
prepararea cocktailurilor. Consideră 
valorile locale a fi foarte importante, 
tocmai de aceea a acceptat cu bucurie 
propunerea celor de la GADO Bistro 
pentru a fi fața celor mai speciale siropuri 
din zonă. Deocamdată o puteți vedea pe 
Greta pe etichetele siropurilor de soc, 
lavandă și coacăze, deoarece acestea 
sunt preferatele ei. Atât ea, cât și cei din 
echipa GADO sunt extrem de mândri de 
faptul că siropul a fost realizat din flori de 
soc adunate de lângă pădurile locale, 
preparate cu grijă și măiestrie.
Greta și prietenele ei participă cu 
regularitate la evenimentele GADO, 
despre care pisica scrie recenzii 
prietenoase, dar mereu oneste și corecte, 
atât pe blogul ei, cât și pe TripAdvisor. Pe 
încheietură, exact sub ceas, are tatuată o 
pasăre, care mereu îi amintește că timpul 
zboară. Știe că e un clișeu, dar tot arată 
bine în pozele de pe Instagram, lângă 
mâncare.
Romanele sale preferate sunt „Kafka pe 
malul mării“ de Haruki Murakami și „Până 
nu se răcește cafeaua“ de Toshikazu 
Kawaguchi. Cu toate acestea, e interesată 
de tot ce ține de gastronomie sau de 
călătorii. La un moment dat, stătea pe 

terasă și citea o carte de Hrabal. De fapt, 
căuta inspirație pentru a scrie ceva la 
pozele de pe Instagram. ALFONZ, 
mistrețul motociclist, a abordat-o 
referitor la carte și de atunci s-au 
împrietenit, amândoi fiind fani ai lui 
Hrabal și împărtășind aceeași pasiune 
pentru gastronomie. Deși Greta este 
mai degrabă o iubitoare de vinuri, 
preferatul ei din gama GADO fiind 
Moulin-à-Vent, pe blogul ei a scris, 
totuși, o recenzie promițătoare despre 
berea mistrețului.

Alfonz o place pe Greta. Poate vor fi 
împreună într-o zi?

Comunicarea Gretei este un pic cam 
pretențioasă, concentrându-se de obicei 
pe propria persoană și pe preocupările 
ei, dar cu prietenii ei este directă și îi și 
ascultă. Deși știe că este la modă, ea 
strecoară întotdeauna în vorbele sale 
doar un strop de autoironie, astfel încât 
cealaltă persoană să nu fie tentată să o 
întoarcă împotriva ei:

- Bună, Dalma, ești aici atât de devreme? 
Ah, deja e pauza de masă?! Pentru mine 
noaptea a fost cam lungă. Spui că arăt 
fresh și odihnită? Datorită machiajului, 
crede-mă. Acum trebuie să termin 
repede acest text. Comandă-mi, te rog, 
un latte cu scorțișoară, până atunci 
termin și stăm de vorbă!

- Alfonz, ieri parcă stabilisem că te sun 
eu înapoi. E trecut de prânz și ai și 
mâncat. Ce zici, ar merge o bere? Cum 
altfel poți îndura Europa Centrală și de 
Est?

- Astăzi aș bea doar un mocktail, dar 
mai întâi aș dori un latte cu lapte de 
cocos și gheață și clătite GADO. 
Ai cumva o aspirină efervescentă? 



ALFONZ,
mistrețul motociclist

(56 ani)

Nume de origine germanică;
semnificație: nobil, binevoitor,

gata de luptă.
Cu cine seamănă?

Cine s-ar putea afla în
spatele măștii: Ron Perlman,
actorul din Sons of Anarchy.
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Alfonz are 56 de ani, e divorțat și fost 
profesor de istorie. S-a născut în satul 
Vaals, în apropiere de granița 
germano-olandeză, dar a absolvit 
facultatea la Amsterdam și s-a angajat la 
o prestigioasă universitate locală. Bunicul 
său era de origine transilvăneană, dar a 
plecat în Olanda în '56.

În adolescență, a petrecut mult timp la 
bunicul său, unde, după partidele de șah 
de seară, discutau adesea despre viața 
bătrânului la o halbă de bere. Este 
aproape de neconceput astăzi, dar 
Olanda - acum unul dintre cei mai mari 
exportatori de bere din lume - a importat 
cândva bere: olandezii transportau în 
mod regulat brânză, unt și pește la 
Hamburg și, pentru a profita de 
capacitatea navelor, se întorceau 
încărcate cu bere germană bună. Alfonz a 
ascultat întotdeauna cu admirație aceste 
povești, iar bunicul său i-a spus multe și 
despre Transilvania, deși pe atunci 
băiatul nu prea înțelegea de ce bătrânul a 
trebuit să fugă.

Acesta a avut cea mai mare influență 
asupra vieții sale. Bătrânul l-a învățat tot 
ce știa, iar curiozitatea de copil al lui 
Alfonz i-a rămas până în ziua de azi.

Adoră filmele lui Tarantino - cu excepția 
lui Django, pe care îl consideră prea 
mainstream. Îi place romanul „Cimitirul 
animalelor“ de Stephen King, dar și unul 
dintre romanele lui Hrabal, unul despre 

berărie. De aici și dragostea sa 
pentru bere și pisici. Muzica sa 

preferată este albumul 
Animals a celor de la Pink 
Floyd, dar el și prietenii săi 
ascultă adesea și black 
metal în timpul călătoriilor 
cu motocicleta. Piesa 
preferată: Pink Floyd - Pigs.

În prezent, aproape că vine 
acasă la Sfântu Gheorghe 
și, de regulă, își petrece 
verile aici. A vizitat prima 
dată Transilvania cu 
motocicleta după moartea 
bunicului său. Tatuajele de 

Vorbele mistrețului sunt întotdeauna 
impregnate de lejeritate și curiozitate. 
Fiecare cuvânt al lui este la fel de ușor 
ca și propriul brand de bere:

- E dimineață! Să începem cu o omletă 
bună cu slănină, te rog, noaptea a fost 
cam lungă. Și un grande în timp ce se 
pregătește. Mersi, ești cel mai bun!

- Greta, sunt cu motocicleta, așa că 
invită-mă mai bine la un mocktail. Apoi 
te duc la Șugaș, oricum plănuim asta de 
mult timp. Ce zici?

pe brațele sale acoperă cicatricele de la 
un accident de motocicletă.

În urmă cu câțiva ani a cumpărat o casă în 
satul natal al bunicului său, unde a 
înființat o fabrică de bere și produce bere 
artizanală pentru Gado, cel mai inedit 
bistro din Sfântu Gheorghe. Berea GADO 
pare să facă legătura între berea 
comercială și berea artizanală: ne ajută să 
facem primul pas pentru a trece de la 
consumul de bere în masă la consumul 
de bere de calitate. Un pilsner ceh cu gust 
și stil clasic, îmbuteliat nefiltrat. O bere 
obișnuită de Pilsen, preparată în stil 
artizanal, din ingrediente de calitate: malț 
de orz, două tipuri de hamei (Magnum & 
Hall) și apă cristalină, fermentată lent 
timp de 21 de zile pentru a asigura arome 
plăcute și pronunțate. Întotdeauna 
proaspătă și îmbuteliată fără 
pasteurizare. Rezultatul final este o bere 
de culoare aurie, puțin spumoasă, ușor 
de băut și cu un conținut scăzut de dioxid 
de carbon. Un început dulce, ușor, cu 
note de citrice și un final cu hamei, ușor 
amărui. Interesant este că fermentarea 
îndelungată nu numai că face berea mai 
consistentă, dar și mai ușor de băut în 
comparație cu o bere industrială cu 
fermentație rapidă - exact în același mod 
în care o pâine cu maia se poate mânca 
mai ușor decât o pâine cu drojdie. Este 
mult mai plăcută pentru stomac și poate 
fi savurată fără balonare.



120gr

MIC DEJUN

SANDWICH 
ȘI WRAP
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SENDVIȘ 
CU OUĂ

19.00 ron

cu cașcaval, salată crocantă 
și sos chili dulce 1-3-7 

180gr

RULOU DE 
OUĂ CU ȘUNCĂ

25.00 ron

cu cașcaval, castraveți murați 
și pâine prăjită 1-3-7

180gr

BACON & EGGS

25.00 ron

bacon prăjit cu ochiuri, roșii cherry 
și pâine prăjită 1-3-7 

300gr

GUSTĂRI GADO 

48.00 ron

șuncă maturată, salam artizanal și selecție 
de brânzeturi
7-8 

220gr

APERITIV CU
ROȘII PRĂJITE 

32.00 ron

roșii prăjite cu usturoi, pesto, pâine prăjită
1

APERITIVE

400gr

GADO BURGER

SMOKEY BURGER

38.00 ron

carne de vită, cașcaval trappist, castraveți 
cornișon, ceapă prăjită, sos burger
+ cartofi aurii și maioneză
*1-7-10-11

carne de vită, cașcaval trappist, castraveți 
cornișon, ceapă prăjită, sos burger
+ cartofi aurii și maioneză
*1-7-10-11

Chiftele suculente din carne de vită și carne 
de vânat de pe meleagurile noastre cu 
cașcaval cheddar la grătar. Poate nici nu 
ar trebui mai mult. Dar totuși trebuie! 
Condimente verzi proaspete și surpriza lui 
Chef Gábor, boia afumată cu gust de 
neuitat, toate pentru un burger cu 
adevărat armonios.

400gr 34.00 ron
350gr

SANDWICH 
DE VITĂ

32.00 ron

antricot de vită confiat, miere, muștar,
bacon, cheddar, salată, hrean
+ cartofi prăjiți și sos cheddar 
*1-7-10-11

400gr

VEGA BURGER

32.00 ron

Camembert grill, dovlecei, salată,
pere, oțet balsamic, miere
+ cartofi steak și maioneză 
*1-7-10-11

350gr

SANDWICH CU 
PIEPT DE PUI 
LA GRĂTAR

32.00 ron

piept de pui, salată asortată, ceapă prăjită,
maioneză, cașcaval trappist, roșii cherry
+ cartofi prăjiți și maioneză
*1-3-7-10-11

Notă: 
Cererea suplimentară sau specială, 
modificarea preparatelor sau 
înlocuirea unor alimente costă 2 RON.

Brunch între orele 10 și 12
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SANDWICH 
ȘI WRAP

250ml

SUPĂ CREMĂ 
DE LEGUME

17.00 ron
cu roșii acrișoare și semințe 
7

250ml

SUPA 
SĂPTĂMÂNII

19.00 ron
(surpriză) 

SUPE

350gr

BBQ BURGER

32.00 ron

pulpă de porc (pulled pork), cheddar,
sos bbq, ceapă prăjită, salată 
+ cartofi steak și sos bbq
*1-7-11

Pulpă de porc afumată și fragedă, 
pregatită timp de multe ore în 
afumătoare construită manual, 
ruptă în fâșii și stropită cu sos BBQ. Așa 
ajunge în chifla prăjită. Suculent și 
masculin!

450gr

WRAP DIN 
PIEPT DE PUI

34.00 ron

piept de pui în fulgi de porumb, sos cu 
ierburi aromatice, cheddar, roșii cherry, 
salată + cartofi prăjiți și maioneză 
*1-7-10

350gr

TORTILLA 
CU LEGUME

32.00 ron

ciuperci la grătar, ardei gras verde, 
dovlecei, porumb, cașcaval trappist,
ceapă prăjită, sos cu ierburi aromatice, 
maioneză + cartofi prăjiți și maioneză 
*-1-7-11

400gr

BBQ TORTILLA

32.00 ron

piept de pui la grătar, ardei gras verde, 
dovlecei, porumb, cașcaval trappist, ceapă 
prăjită, sos bbq + cartofi prăjiți 
și sos chili dulce 
*-1-7-11

420gr

PREMIUM 
BURGER CU 
FICAT DE RAȚĂ

64.00 ron

Chiftea GADO, ficat de rață la grătar, 
camembert, dulceață cu mere și vin, nuci, 
rucola, oțet balsamic, maioneză 
+ cartofi aurii și sos cheddar 
*1-7-10-11

Supa săptămânii este întotdeauna 
creația imaginației. Poate fi o supă 

cremă sau un singur fel de mâncare. 
Alegerea îi aparține întotdeauna 

bucătarului.Principalul ei scop este să 
încânte.



PASTE

250gr

TAGLIATELLE 
CU TRUFE

32.00 ron

ciuperci, ou, parmezan, smântână de gătit, 
ulei de trufe negre 
1-3-7

450gr

STEAK DIN 
PIEPT DE PUI

32.00 ron

+ cartofi aurii și salată asortată 
cu sos chili dulce 
*7

250/300gr

STEAK DE VITĂ

74.00 ron

antricot de vită argentiniană maturat 30 
de zile + cartofi steak, salată și sos de 
piper verde 
*7

350gr

COASTE BBQ

48.00 ron

+ cartofi steak, salată și sos bbq 
7

350gr

ANTRICOT DE 
VITĂ CU CIUPERCI

58.00 ron
+ paste cu legume 
1-3-7

350gr

CREVEȚI 
TORPEDO 

38.00 ron

în pesmet Panko cu sos chili dulce
+ cartofi aurii și salată 
 *1-2 

300gr

TAGLIATELLE 
CU BACON

32.00 ron

bacon, ardei gras verde, smântână de gătit,
ou, parmezan  
1-3-7

270gr

PASTE DE OREZ
CU PESTO

38.00 ron

roșii, usturoi, busuioc
7-8

250gr

FÂȘII DE PIEPT DE 
PUI CU SEMINȚE

32.00 ron

piept de pui, roșii cherry, baby spanac,
selecție de semințe, rucola, salată iceberg
+ sos chili dulce și parmezan 
7-8-10-11

250gr

SALATĂ DIN
PIEPT DE RAȚĂ
AFUMAT

38.00 ron

piept de rață maturat, rucola, pere, 
dressing cu miere și muștar, parmezan, 
reducție de oțet balsamic 
7-8-10-11

380gr

SALATĂ WRAP

32.00 ron

roșii cherry, piept de pui în fulgi de 
porumb, salată asortată, dressing de 
usturoi verde, lipie

180gr

CAMEMBERT 
CU NUCI

32.00 ron

camembert la grătar, salată iceberg, nuci,
pere, oțet balsamic 
7-8

250gr

SALATĂ CU 
ANTRICOT DE VITĂ

36.00 ron

antricot de vită, roșii cherry, brânză gouda, 
ulei de măsline, ardei gras, semințe 
7-8-10-11

250gr

SALATĂ
MOZZARELLA

38.00 ron

salată asortată, roșii cherry, mozzarella, 
ulei de măsline, oțet balsamic
7

FELURI PRINCIPALE
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DESERT

85gr

DESERTUL 
SĂPTĂMÂNII 
(SURPRIZĂ) 

17.00 ron
- inventivitate și simplitate -

200gr

GADO
PANCAKE 2.0

21.00 ron

clătite americane cu afine locale și miere 
de salcâm
1-3-5-7-8

200gr

PANCAKE CU 
CREMĂ DE 
ALUNE

21.00 ron

clătite americane cu cremă de alune 
și nuci 
1-3-5-7-

85gr

CREMĂ DE
CIOCOLATĂ
NEAGRĂ 

17.00 ron
1-3-5-7-8

7
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CAFELE CLASICE

SPECIALITĂȚI DE CAFEA

250ml

ICE LATTE
12.00 ron

180ml

DARK-CHILI 
CAPPUCCINO

10.00 ron

250ml

COCONUT 
ICE LATTE

14.00 ron

300ml

SWEET CINNAMON 
LATTE

12.00 ron
sirop de vanilie, scorțișoară, cremă de lapte, cafea

300ml 12.00 ron

DOUBLE-NUT 
LATTE
nuci, sirop de alune de pădure, cremă de 
lapte, cafea

400ml 12.00 ron

FRENCH SALTED 
CARAMEL LATTE
sirop de caramel sărat, cremă de lapte, cafea

300ml 12.00 ron

TIRAMISU LATTE
sirop de vanilie, sirop de rom, cacao, 
cremă de lapte, cafea

150ml 12.00 ron

ESPRESSO TONIC 
sirop de ghimbir, tonic, lime, gheață

300ml 14.00 ron

LATTE CU LAPTE DE
MIGDALE (LIL LATTE)
*lapte de migdale, cafea

280ml 14.00 ron

GADO LaETTE
tartufo cu ciocolată neagră, cremă de lapte, cafea

250ml 16.00 ron

CIOCOLATĂ CALDĂ
ARTIZANALĂ
*ciocolată, cacao, zahăr, lapte, marshmallow

ESPRESSO 35ml........................................................................... 6.00 ron 
GRANDE ESPRESSO 75ml......................................................... 7.00 ron 
DOPPIO 70ml...............................................................................10.00 ron 
CAPPUCCINO 120ml.................................................................... 9.00 ron 
CAFFE LATTE 250ml..................................................................11.00 ron 
LATTE MACCHIATO 250ml......................................................12.00 ron 

8

Pentru a prepara cafelele și specialitățile de cafea perfect, cum știm noi mai bine, folosim 11 grame de cafea pe ceașcă, 
astfel încât să putem savura o cafea intensă și plină de aromă.
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200ml

CEAI

RĂCORITOARE MOCKTAILURI
(FĂRĂ ALCOOL)

DEMMERS 
TEAHOUSE

9.00 ron

Wild Berry, Nana Mint, Earl Grey, 
Green Jasmin

300ml

CEAI „BIO”  

12.00 ron

din fructe și frunze proaspete

330ml

MATHILD BIO 

7.00 ron
apă de izvor locală

1000 ml

SIFON GADO

10.00 ron
locală

250ml

COCA COLA 
7.00 ron

200ml

FENTIMANS TONIC

9.80 ron

330ml

FRITZ KOLA
11.00 ron

100ml

SAN BITTER ROSSO

9.00 ron

250ml

AQUA PANNA

7.00 ron
plată

750ml

AQUA PANNA

12.00 ron
plată

250ml

S. PELLEGRINO 

7.00 ron
minerală

750ml

S. PELLEGRINO 

12.00 ron
minerală
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300ml

GREF & TONIC

22.00 ron

apă tonică, grapefruit, zahăr brun, suc de 
lămâie și lime, castravete

200ml

ROSÉ FĂRĂ ALCOOL  

16.00 ron
sirop artizanal de coacăze, lime, apă sifon

400ml

RADLER DE CASĂ

18.00 ron

bere fără alcool, lime, zahăr brun, 
rozmarin

300ml

VIRGIN MOJITO

25.00 ron
zahăr brun, lime, mentă, apă sifon

370ml

VIRGIN HUGO 

18.00 ron

sirop artizanal de soc GADO, mentă, lime, 
apă minerală

240ml

FOREST WALK 

22.00 ron

sirop artizanal de brad GADO din pădurea 
locală, fructe de ienupăr, cimbrișor, 
champignon, tonic Fentimans Light

APĂ MINERALĂ
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300ml

COACĂZE NEGRE
(GADO)

14.00 ron

lămâie, lime, sirop artizanal de coacăze 
negre GADO, apă minerală

300ml

CLASSIC 

12.00 ron

lămâie, lime, sirop artizanal de zahăr brun 
GADO, apă minerală

300ml

SOC

14.00 ron

lămâie, lime, sirop artizanal de soc GADO, 
apă minerală

300ml

LAVENDER

14.00 ron

lămâie, lime, sirop artizanal de lavandă 
GADO, apă minerală

250ml

MONSTRUL 
DIN LOCH NESS

16.00 ron
suc de mere presat la rece, rucola, nuci

LIMONADĂ SMOOTHIE & FRESH

10

250ml

PORTOCALE 

12.00 ron
presat la rece

250ml

GRAPEFRUIT 

12.00 ron
presat la rece

250ml

MIX

12.00 ron
portocale-grapefruit 

275ml

PIERSICI-MERE

12.00 ron
presat la rece

275ml

PERE-MERE

12.00 ron
presat la rece

275ml

AFINE-MERE

12.00 ron
presat la rece

250ml

SPRING FOREST

16.00 ron

suc de mere presat la rece, banane, 
coacăze negre, vișine

250ml

TROPICAL BASIL 

18.00 ron

ananas proaspăt, pere, busuioc, gheață 
zdrobită
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40ml

HENDRICK’S 
(SCOȚIAN) 
ORIGINAL 

23.20 ron

castravete, petale de trandafir, mușețel, 
soc

40ml

SCAPEGRACE 
(NOUA ZEELANDĂ) 
BLACK 

23.20 ron

aronia neagră, petală albastră, șofran, 
ananas

40ml

GUNPOWDER
(IRLANDEZ) 

19.20 ron
ceai verde, grapefruit, anason stelat

40ml

SUNTORY ROKU 
(JAPONEZ) 

15.20 ron
flori de cireș, ceai, yuzu, ardei sansho

40ml

AVIATION 
(AMERICAN) 

15.20 ron

cardamom, levănțică franțuzească, 
semințe de anason, sarsaparilla și două 
tipuri de coajă de portocală

40ml

MALFY (ITALIAN) 
CON ARANCIA

17.60 ron

portocale roșii și flori de portocal

40ml 15.20 ron

cireșe, migdale, porumb

40ml

GIN MARE 
(SPANIOL) 

22.40 ron

măsline, cimbrișor, rozmarin, busuioc

40ml

JODHPUR
(ENGLEZ) 

15.20 ron
ienupăr, citrice, ghimbir

40ml

JODHPUR
MANDORE 
(ENGLEZ) 

15.20 ron
citrice, portocală amară, mandarine

40ml

MALFY (ITALIAN) 
GIN ROSA

17.60 ron
grapefruit roșu de Sicilia, rubarbă, anason

GIN Termenul GINTO este fuziunea de Gin&Tonic clasic și binecunoscut. GINTO este experiența de viață a 
hedonistului, care caută din nou și din nou armonia perfectă între ginurile speciale și tonicele 
artizanale. Află mai multe de aici: citește povestea lui Orlando, cerbul barman la pagina 19.

PLYMOUTH SLOE 
GIN (ENGLEZ) 



200ml

FENTIMANS 
INDIAN TONIC 

9.80 ron

infuzionat și fermentat - boabe de 
ienupăr, frunze de lime

275ml

FENTIMANS 
SPARKLING 
ELDERFLOWER 

16.00 ron

băutură botanică carbogazoasă cu extract 
natural de soc și ghimbir

275ml

FENTIMANS 
ROSE 
LEMONADE 

16.00 ron

băutură botanică naturală cu extract de 
trandafir

200ml

FENTIMANS
CONNOISSEURS 

9.80 ron

fermentat - boabe de ienupăr, 
frunze de lime, roiniță

200ml

FENTIMANS PINK 
GRAPEFRUIT 

9.80 ron

grapefruit roșu rubin, chinină, 
frunze de hibiscus

200ml

FENTIMANS 
ORANGE 

9.80 ron
portocală de Valencia, cimbru sălbatic

200ml

FENTIMANS 
NATURALLY 
LIGHT 

9.80 ron

conține cu 30% mai puțin zahăr
frunze de lime, roiniță

TONIC 

12
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300ml

APEROL SPRITZ

24.00 ron

lichior Aperol, prosecco, apă sifon, 
portocale

300ml

AMERIE SPRITZ

28.00 ron

lichior de zmeură, prosecco, lime, mentă, 
apă sifon

300ml

MOJITO

25.00 ron

rom alb, zahăr brun, lime, mentă, 
apă sifon

370ml

HUGO

24.00 ron

prosecco, sirop artizanal de soc GADO, 
mentă, lime, apă minerală

100ml

OLD FASHIONED 
„WOODFORD 
RESERVE” 

48.00 ron

Woodford bourbon, Angostura bitter, 
zahăr cub brun, sferă de gheață, coajă de 
portocală 

110ml

NEGRONI 
„MALFY CON 
ARANCIA” 

34.00 ron

Campari, vermut roșu Antica Formula 
1786, gin cu portocale roșii Malfy Con 
Arancia, Angostura bitter cu portocale, 
sferă de gheață, coajă de portocală 

120ml

PORNSTAR 
MARTINI 
„CÎROC” 

34.00 ron

Cîroc vodcă franțuzească de struguri, 
fructul pasiunii, suc de lime, sirop 
caramelizat de zahăr brun, struguri

110ml

PENICILLIN 
„OBAN” 

38.00 ron

Oban Highland Single Malt whisky, suc de 
lămâie, sirop artizanal de ghimbir GADO, 
sferă de gheață, ghimbir confiat

100ml

MARGARITA 
„DON JULIO” 

28.00 ron

Don Julio Reposado tequila, Grand 
Marnier lichior de portocale, suc de lime și 
zahăr de lime

120ml

COSMOPOLITAN 
„KETEL ONE”

26.00 ron

Ketel One vodka, Cointreau lichior de 
portocale, suc de merișoare, coajă de 
portocală

180ml

MOSCOW MULE 
„BELUGA” 

32.00 ron

Beluga vodcă rusească, suc de lime, bere 
de ghimbir, ghimbir, mentă

160ml

PINA COLADA 
„PLANTATION” 

29.00 ron

Plantation Pineapple rum, ananas 
proaspăt, lichior de cocos, maraschino 
cherry

COCKTAILURI
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BERE ARTIZANALĂ

330ml

HEINEKEN N.A.
9.80 ron

330ml

MUSTAȚĂ IPA 

18.00 ron

bere artizanală nefiltrată și 
nepasteurizată, American IPA

330ml

MUSTAȚĂ
BLONDĂ

18.00 ron

Bohemian Pilsner - bere artizanală 
nefiltrată și nepasteurizată

330ml

GADO BEER 
PILSNER 

14.80 ron

bere artizanală nefiltrată și 
nepasteurizată

330ml

MUSTAȚĂ 
NEAGRĂ 
CU CAFEA 

18.00 ron

Stout - bere neagră cu cafea 
proaspăt prăjită și măcinată

330ml

LUCREȚIA
SCHOONER

18.00 ron

bere artizanală, nepasteurizată de 
la Sfântu Gheorghe

330ml

MUSTAȚĂ  ALBĂ 

18.00 ron

bere artizanală din grâu, nefiltrată 
și nepasteurizată, fermentată cu 
coajă de portocale și coriandru

THE GADO TIMES

BERE

Berea nefiltrată GADO, produsul coproducției 
în comun cu microberăria artizanală Mustață 
din Brașov este îmbuteliată mereu proaspăt, 
fără pasteurizare. Datorită fermentației lungi, 
este mai ușor de băut decât o bere industrială 
cu fermentare rapidă. Citește mai mult despre 
el în povestea mistrețului Alfonz la pagina 3!
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SHOT-URI  40ml

CAMPARI............................................................................................................................................................................ 12.00 ron
UNICUM.............................................................................................................................................................................. 14.40 ron
UNICUM BARISTA........................................................................................................................................................... 14.40 ron
UNICUM SZILVA............................................................................................................................................................... 14.40 ron
UNICUM 1937 RISERVA .................................................................................................................................................. 22.40 ron
BELUGA HUNTING B. (CU FRUCTE ROȘII DIN INIMA SIBERIEI)...................................................................... 22.40 ron
BELUGA HUNTING H. (CU PLANTE DIN INIMA SIBERIEI).................................................................................. 22.40 ron

Bitter: 

MIORIȚA XO (BRANDY LOCAL)................................................................................................................................. 12.00 ron
SANCT GEORGIUS (BRANDY DE SFÂNTU GHEORGHE)..................................................................................... 16.80 ron
COURVOISIER V.S. (COGNAC)..................................................................................................................................... 23.20 ron
CARDENAL MENDOZA (BRANDY DE JEREZ)......................................................................................................... 23.20 ron
HINE RARE (PREMIER CRU COGNAC)..................................................................................................................... 48.00 ron
  JANNEAU VSOP (GRAND ARMAGNAC)................................................................................................................... 20.80 ron
         MEUKOW VS (COGNAC)....................................................................................................................................... 18.40 ron
               RÉMY MARTIN (FINE CHAMPAGNE COGNAC)....................................................................................... 24.80 ron
                    TORRES 30.YO JAIME I (SOLERA SPANISH BRANDY)...................................................................... 48.00 ron

Coniac: 40ml

APEROL.............................................................................................................................................................................. 12.00 ron
AMERIE (ZMEURĂ)......................................................................................................................................................... 12.00 ron
DISARONNO (MIGDALĂ)............................................................................................................................................... 12.00 ron
GENEVER (IENUPĂR) .................................................................................................................................................... 12.80 ron
DRAMBUIE (MIERE) ...................................................................................................................................................... 12.80 ron
GRAND MARNIER (PORTOCALĂ).............................................................................................................................. 14.40 ron

Lichior: 40ml

RELICARIO (DOMINICAN)........................................................................................................................................... 19.20 ron
RELICARIO PEATED (MATURAT CU MALȚ AFUMAT)......................................................................................... 24.80 ron
PLANTATION PINEAPPLE (DIN CARAIBE).............................................................................................................. 16.80 ron
PLANTATION XO (A 20-EA EDIȚIE DE SĂRBĂTOARE)......................................................................................... 27.20 ron
ZACAPA 23YO (GUATEMALA)..................................................................................................................................... 32.80 ron
BOTRAN 18YO (SOLERA DE GUATEMALA)............................................................................................................. 23.20 ron
CANEROCK  SPICED (JAMAICAN)............................................................................................................................. 19.20 ron
BUMBU XO (DE 18 ANI DIN CARAIBE)....................................................................................................................... 20.80 ron

Rom: 40ml

ANTICA FORMULA..................................................................................................................................... 12.00 ron
Vermut: 

Bitter, bitters, amer (în limbaj comun bitter digestiv) este o băutură spirtoasă – adesea lichior – cu gust amar, 
în mod tradițional aromată cu ierburi și condimente. Conținutul lui de alcool variază între 15-50% în funcție de tip.

Lichiorurile sunt îndulcite cu o cantitate mare de zahăr adăugat și aromate cu diverse fructe și condimente. De obicei nu sunt maturate, 
se lasă doar să se odihnească până când aromele se unesc. Conținutul lor de alcool este de cel puțin 15%.

Rachiu ars fermentat și distilat din melasă din trestie de zahăr sau direct din suc din trestie de zahăr. Deși poate să fi avut predecesori în China 
antică și India, patria trestiei de zahăr, primul rom adevărat în sensul modern a fost făcut pe o plantație de trestie de zahăr din Caraibe, probabil 
în Barbados sau Puerto Rico, în secolul al 17-lea.

Coniacul este un vinars cu denumire de origine protejată învechit în butoaie de stejar. Și-a primit numele de la locul de producție, regiunea viticolă 
Cognac din Franța. Denumirea colectivă pentru vinarsuri este brandy, deci fiecare coniac este brandy, dar nu fiecare brandy este coniac!
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KETEL ONE (OLANDEZ)................................................................................................................................................ 14.40 ron
BELUGA (RUSESC)........................................................................................................................................................... 20.80 ron
CÎROC (FRANCEZ)........................................................................................................................................................... 20.80 ron
SAUSAGE TREE (IRLANDEZ)........................................................................................................................................ 17.60 ron

PARĂ WILLIAMS.............................................................................................................................................................. 20.80 ron
CAISE................................................................................................................................................................................... 20.80 ron
PRUNE.................................................................................................................................................................................. 20.80 ron
ZMEURĂ.............................................................................................................................................................................. 39.20 ron

Vodcă:

Johnnie Walker
BLACK LABEL BLENDED.............................. 15.20 ron
GREEN LABEL BLENDED MALT.................. 27.00 ron
BLUE LABEL RARE.......................................... 64.00 ron

BALLANTINES 17YO.......................23.20 ron

Blended:

Pălincă Potio Nobilis:

PRUNE................................................................................................................................................................................. 20.80 ron

Pălincă maturată pe pat de fructe:

BUSHMILLS BLACK BUSH BLENDED............14.40 ron
TEELING SINGLE MALT....................................17.60 ron
FLAMING PIG SINGLE MALT...........................19.20 ron
READBREAST 12YO SINGLE POT STILL ......24.80 ron
CONNEMARA 12 PEATED 
SINGLE MALT........................................................24.80 ron

WHISKEY: 

Irlandez:

TENJAKU BLENDED.......................................... 20.00 ron
AKASHI BLENDED............................................. 25.60 ron
KAVALAN SINGLE MALT.................................. 32.00 ron

Japonez:

BULLEIT KENTUCKY
BOURBON............................................................. 19.20 ron
JACK DANIELS TENNESSEE 
SINGLE BARREL................................................. 25.60 ron
WOODFORD RESERVE 
KENTUCKY BOURBON..................................... 25.60 ron

MACALLAN SINGLE MALT 12YO...................31.20 ron
GLENLIVET SINGLE MALT 12YO ..................15.20 ron
GLENFIDDICH 12YO 
SINGLE MALT...................................................... 22.40 ron
BALVENIE 12YO SINGLE MALT...................... 21.60 ron

Bourbon:

Scotch / Speyside:
(ușor, florat, elegant, de vară)

OBAN 14YO GAME OF THRONES .................48.00 ron
GLENMORANGIE 10 SINGLE MALT.............19.20 ron

Scoțian / Highlands: (iarbă proaspătă, fum și ceară)

LAGAVULIN 16YO SINGLE MALT.................64.00 ron
LAGAVULIN 9YO 
GAME OF THRONES.........................................36.00 ron
LAPHROAIG 10 YO SINGLE MALT...............25.60 ron

Scoțian / Islay:
(puternic turbat, pe bază de plante)

TALISKER 10YO SINGLE MALT ...................24.80 ron
ARRAN 10YO  SINGLE MALT.........................19.20 ron

Scoțian / Islands:
(sare de la mare și fum) 

16

Deși cuvântul vodcă este folosit începând cu secolul 16-17 în Rusia și Polonia, tipul specific de băutură cunoscut sub numele de vodcă a luat 
naștere abia în secolul al 19-lea, odată cu îmbunătățirea rafinării industriale a alcoolului. În mod tradițional este făcut din cereale sau cartofi, 
dar poate fi făcut și din alte produse cu conținut de zahăr sau amidon.

Pălinca este un distilat din fructe tradițional maghiar, obținut exclusiv prin distilarea piureului de fructe, 
a mustului de fructe sau a pulpei de fructe fermentat.

Whisky-ul (whiskey în engleza americană și dialectul irlandez) este un spirt distilat din cereale învechit în butoaie de lemn. În țara natală, Scoția și 
Irlanda, whisky-ul a fost preparat pentru prima dată din bere. Whisky-ul Bourbon este un tip de whisky tipic american, care este fermentat din cel 
puțin 51% porumb și învechit în butoaie de stejar carbonizate.
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Crustacee și 
produse derivate

Țelină și produse derivate

Muștar și produse derivate

Semințe de susan 
și produse derivate

Lupin și produse derivate

Moluște și produse derivate

Dioxid de sulf și sulfiți în 
concentrații de peste 10 
mg/kg sau 10 mg/litru, 
exprimate în SO2

Ouă și produse derivate

Pește și produse derivate

Arahide și produse derivate

Soia și produse derivate

Lapte și produse derivate 
(inclusiv lactoză)

Fructe cu coajă lemnoasă
migdale, alune de pădure, 
nuci, caju, nuci Pecan, nuci 
de Brazilia, fistic, nuci de 
macadamia și nuci de 
Queensland și produse 
derivate

Cereale care conțin gluten
(grâu, secară, orz, ovăz, 
grâu spelt, grâu mare sau 
hibrizi ai acestora) și 
produse derivate.

Substanțele alergene sunt 
semnate cu numere 
potrivit listei și sunt 
indicate ca atare la 

fiecare preparat.

Preparatele care pot 
conține produse 

congelate sunt marcate 
cu “*”

1. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



DALMA,
șoricelul bibliotecar

(38 ani)

Originea numelui:
creație a lui Mihály Vörösmarty

Cu cine seamănă?
Cine s-ar putea afla

în spatele măștii: Elliot Page

THE GADO TIMES

18

Este retrasă și introvertită, ceea ce mulți 
interpretează drept timiditate, dar în 
cazul lui Dalma este mai degrabă un fel 
de sensibilitate rezervată și contempla-
tivă. De fapt, are propriile opinii despre 
anumite lucruri, dar își lasă timp pentru 
ca acestea să se articuleze și nu le 
împărtășește cu ceilalți decât atunci când 
este vorba despre cunoștințe apropiate 
și prieteni. Evită, pe cât posibil, certurile 
și confruntările, dar dacă ajunge într-o 
astfel de situație de comunicare, nu se 
lasă nicidecum. Fiind mamă singură, în 
vârstă de 38 de ani, nu îi este ușor să 
jongleze cu munca, îngrijirea copiilor, 
gospodăria și timpul liber. Citește de 
fiecare dată când are timp liber: este 
obișnuită să citească intermitent, ca 
bibliotecară trebuie să se oprească din 
citit de fiecare dată când vine cineva să 
ia o carte, la fel și atunci când copiii se 
joacă, a pus rufele la spălat sau a dat cu 
aspiratorul pe jumătate, dar vrea să se 
întindă 10 minute pentru că a stat în 
picioare toată ziua. Nu are un roman 
preferat, dar în prezent citește unul scris 
de Éva Péterfy-Novák.

Este o ecologistă înverșunată, își cere 
întotdeauna cafeaua în termos la GADO 
și poartă cu ea propriile sacoșe peste tot; 
este o adevărată mamă eco, a folosit 
scutece lavabile pentru copiii ei, este 
adepta cosmeticelor naturale și a încer-
cat chiar să facă săpun de casă. Prima 
dată a venit la GADO pentru produsele 
cosmetice Kati Naturals, realizate din 
ingrediente naturale, apoi a văzut 
burgerul vegetarian cu pere, l-a încercat 
și a devenit o clientă fidelă. Deoarece 
una dintre slăbiciunile sale este ciocolata 
artizanală, este o consumatoare avidă a 
produselor Erika Csoki și adoră și bom-
boanele GADO. De obicei mănâncă 
ciocolata pe ascuns, o ia acasă și o 
mănâncă singură pentru a nu da un 
exemplu negativ copiilor ei, care au rar 
voie să mănânce dulciuri. Dalma regretă 
uneori că ratează majoritatea petreceril-
or de seară, dar spre seară vine uneori 
cu copiii la o porție de tagliatelle cu trufe 
sau clătite cu zmeură, și atunci se răsfață 
și ea cu un pahar de vin roșu sec.

Pe teme de atașament, dormit împreună, 
purtare, alăptare prelungită, poate face 
uneori pe deșteapta, dar preferă să se 
exprime mai mult pe Facebook, este 
membră activă și experimentată a mai 
multor grupuri de mame și se simte utilă 
în acest fel. În weekenduri predă yoga 
pentru gravide și merge în excursii cu 
copiii. Ca răspuns la așteptările sociale 
din exterior, ea se preface doar că 
gătește: comandă mâncare vegetariană 
de la GADO, o servește la prânz sau la 
cină și uneori postează despre ea pe 
Instagram. Nu are nicio reținere în 
această privință: în lumea rețelelor de 
socializare, toată lumea se prezintă ca 
fiind mai bună, mai frumoasă și mai 
perfectă decât este în realitate. Prietena 
ei, Greta, se pricepe foarte bine la asta, 
iar Dalma, evident, nu vrea să fie lăsată în 
urmă: deși uneori invidiază independența 
pisicii, masca ei publică este cea a mamei 
perfecte. Latura ei rebelă iese la iveală în 
muzică: sătulă de repertoriul jucăuș al 
muzicii pentru copii, ascultă în secret 
System of a Down și 
Dream Theater. 
Piesa preferată: Toxicity.

Dalma comunică în registre complexe, îi 
place să vorbească despre cărți, despre 
teatru, este o adevărată intelectuală și 
merge la GADO pentru a nu fi singură. 
Uneori are tendința de a vorbi puțin ca o 
profesoară, în stil educator, dar știe că 
nu e prea cool. Ea învață în mod conș-
tient să fie relaxată și lejeră, și este 
foarte empatică.

- Hai să rezervăm un locșor unde să 
încăpem cu toții! Clătite cu cremă de 
alune pentru întreaga familie! Zoe, nu te 
târî sub masă, te rog.

- Greta, dragă, cum a fost petrecerea de 
aseară? Nu am putut sta, știi, a trebuit 
să pun copiii la culcare, dar am luat o 
sticlă de Catleya. Nu am băut-o toată, 
dar am băut un pahar și jumătate 
acasă. Vino și tu data viitoare.



Nimeni nu știe de unde a venit, unii spun 
că s-a mutat la Sfântu Gheorghe din 
Cluj-Napoca, alții spun că din Budapesta 
sau poate din Oradea. Se spune că ar fi 
fost actor la o companie cunoscută. Când 
a fost concediat de la teatrul unde lucra, 
aproape că s-a prăbușit, pentru că nu-și 
putea imagina viața altfel decât în 
această profesie. Un prieten l-a invitat la 
Zilele Sfântu Gheorghe, atunci a fost 
pentru prima dată în oraș, a stat în 
grădina muzeului cu niște petrecăreți 
alter, a discutat până în zori cu cineva pe 
care nu l-a mai văzut de atunci, despre 
teatrul moral centrat pe actor sau 
modelul teatrului autoritar al regizorului, 
apoi s-a întins pe iarba din Parcul 
Elisabeta, a ascultat cântecul păsărilor, 
apoi sunetul brigăzilor care curățau după 
festivalieri, zgomotul coșurilor de gunoi 
care se izbeau de pavaj și deodată a 
simțit că a ajuns acasă. 

A intrat pe ușa primului pub pe care l-a 
întâlnit, a băut un gin tonic și a hotărât să 
fie barman acolo, începând imediat. S-a 
dovedit a fi cel mai potrivit pentru 
această sarcină: avea un simț incredibil al 
proporțiilor, și întotdeauna personaliza 
cocktailurile. Odată a vizitat-o pe 
Krisztina, prietena sa foarte bună din 
Budapesta, despre care știm că adoră un 
gin tonic bun. Se spune că atunci s-a 
născut GINTO: Orlando și Krisztina au tot 
gustat și experimentat, căutând cea mai 
bună combinație de gin și tonic, până 

când au găsit armonia perfectă. 
GINTO acoperă această gamă, cu 
armonii de arome între ginuri 

speciale și tonic artizanal. Orlando poate 
amesteca mai mult de cincizeci de 
GINTO-uri diferite, cu o lume complexă 
de arome și parfumuri care acoperă un 
univers de la petale de trandafir la aronia 
neagră, de la șofran la anason stelat, de 
la rozmarin la ghimbir, de la rubarbă la 
migdale, de la citrice la cimbrișor. Dar îi 
puteți vedea chipul și pe unul dintre noile 
siropuri GADO: mugurii proaspeți de pin 
folosiți pentru siropul de brad sunt culeși 
din pădurea din Pădureni, unde Orlando 
se plimbă adesea cu bicicleta.

În zilele libere, merge la teatru, dar nu în 

ORLANDO,
cerbul barman

(35 ani)
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Semnificația numelui:
glorie, faimă, cineva

care e îndrăzneț.
Cu cine seamănă?

Cine s-ar putea afla
în spatele măștii:

Matthew McConaughey

calitate de fost actor. Spectacolul său 
preferat din sezonul 2021-2022 a fost 
„Dragoste și alte crime“, pe care l-a văzut 
de două ori. Locuiește singur într-o mică 
garsonieră închiriată, și are o bicicletă cu 
care merge și la serviciu. Din punct de 
vedere muzical, se simte mai mult acasă 
în genurile de muzică alternativă și world 
music, dar, bineînțeles, știe și dansuri 
populare și să cânte la câteva 
instrumente. Unul dintre cântecele sale 
preferate este: Lajkó Félix-Rúzsa Magdi: 
Még azt mondják. Romanul său preferat: 
„Orlando“ de Virginia Wolf. 

Așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai 
multe despre el - dar deocamdată, în stilul 
clasic al barmanilor, el este cel care îi 
ascultă pe ceilalți și intervine cu 
întrebarea potrivită sau cu un comentariu 
rostit exact la momentul potrivit. S-a 
gândit să studieze și psihologia, cu 
frecvență redusă, dar deocamdată se 
simte bine așa cum este aici. Greta este 
cea care îi spune adesea tot felul de 
povești pentru a-l înveseli, care uneori se 
transformă în conversații reale și 
profunde. 

Comunicarea lui Orlando este foarte 
versatilă, fiind actor, el poate vorbi pe 
orice ton și în orice stil, întotdeauna în 
funcție de persoana cu care vorbește. 

- Bună, Greta, totul ca de obicei? Am 
niște lapte de cocos crud, pot să-ți fac o 
pina colada?

- Alfonz, prietene, berea ta e deja la 
rece. Azi ai ieșit din tipare cu mojito-ul 
ăla fără alcool, ascunde-te într-un colț 
sau întoarce-te cu spatele la intrare... 
altfel ce vor spune clienții despre berarul 
care bea mocktail?! 

- Bună, Dalma! Am vrut să te întreb de 
ceva vreme, ai văzut ultimul spectacol 
regizat de Bocsárdi? Da, „Tóték“. Este 
genial, deși cred că trebuie să recitesc 
cartea lui Örkény, pentru că îmi aminte-
sc unele lucruri diferit, hehe.


