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BLUE GOURMET BISTRO
SANDWICHES
SALADS
TROUT SPECIAL
VEGAN FRIENDLY
SWEETS & SNACKS
SWEET TRAVEL CHOCOLATES
DRINKS
Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Euro (bancnote și subdiviziuni de până la 100€) pentru toate zborurile Blue Air cu excepția
zborurilor de la/către Marea Britanie. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în British Pound Sterling-£ (bancnote și subdiviziuni de până
la 100£) pentru zborurile de la/către Marea Britanie. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Coroane norvegiene-NOK (bancnote și
subdiviziuni de până la 100NOK) pentru zborurile de la/către Norvegia. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Coroane daneze-DKK
(bancnote și subdiviziuni de până la 100DKK) pentru zborurile de la/către Danemarca. Încasările în numerar se efectuează în LEI și în Coroane
suedeze-SEK (bancnote și subdiviziuni de până la 100SEK) pentru zborurile de la/către Suedia. Rata de schimb valutar: 1€ = 5 LEI; 1£ =
6 LEI; 1NOK = 0.53 LEI; 1DKK = 0.70 LEI; 1SEK = 0.53 LEI. În cazul în care vor exista fluctuații relevante ale cursului de schimb valutar,
va fi aplicată o nouă rata de schimb valutar comunicată de către însoțitorul de bord. Pentru plățile efectuate prin carduri de debit/credit, vi se
va solicita să prezentați pașaportul sau o formă similară de identificare. Datele de identificare ale pasagerilor sunt necesare pentru protejarea
titularului de card împotriva activităților de fraudă. Datele din documentul de identificare nu sunt împărțite cu nimeni / niciunui terț pentru niciun
motiv și /sau ocazie. Plata prin card se face numai in LEI și este limitată la 400 de lei/card. Numai cardurile VISA și MASTER CARD sunt
acceptate la plată. Cardurile neacceptate la plată sunt: Visa Electron (Visa Classic), Maestro, American Express și cardurile preplătite (Revolut,
Gift Card, TME etc.). Selecția de produse poate varia în funcție de baza de operare, durata zborului și/ sau destinația respectivă. Spațiul fiind
limitat la bord, există posibilitatea ca produsul solicitat să nu fie disponibil. Este interzis consumul de băuturi alcoolice pe care pasagerii le-au
adus la bord. Vă rugăm să vă asigurați că primiți bon fiscal pentru produsele cumpărate!
Cash payments can be made in Lei and Euro (bank-notes and eurocents up to €100) for all Blue Air flights, excluding flights to/ from U.K.
Cash payments can be made in Lei and British Pound Sterling-£ (bank notes and pences up to £100) for all Blue Air flights to/ from U.K.
Cash payments can be made in Lei and Norwegian Krone-NOK (bank notes of up to NOK100) for all Blue Air flights to/ from Norway.
Cash payments can be made in Lei and Danish Krone-DKK (bank notes of up to DKK100) for all Blue Air flights to/ from Denmark. Cash
payments can be made in Lei and Swedish Krone-SEK (bank notes of up to SEK100) for all Blue Air flights to/ from Sweden. Exchange
rate: 1€ = 5 LEI; 1£ = 6 LEI; 1NOK = 0.53 LEI; 1DKK = 0.70 LEI; 1SEK = 0.53 LEI. If relevant modification of exchange rates occurs,
a new exchange rate announced by the flight attendant will be applied. Product selection may vary from one operational base to another,
based on flight time, or from country to country. For payments made by debit/credit cards you will be asked to present your passport or similar
form of ID. Identification data of passengers are required for the protection of the cardholder against fraud activities. The presented ID is not
shared with anyone / any third party for any reason and/or occasion. Card payments are made only for LEI and are limited to 400 lei/card.
Only VISA and MASTERCARD cards are accepted for payment. We do not accept for the payment: Visa Electron (Visa Classic), Maestro,
American Express and prepaid cards ( Revolut, Gift Card, TME, etc Due to limited space on board the product you requested may not be
available. Passengers are prohibited from consuming on board alcoholic beverages that they have supplied themselves.Please make sure that
you receive a receipt for your purchase!

SHOP ON BOARD
HUNGER MANAGEMENT | SNACKS: SALTY & SWEET
KIDS TREATS
THIRSTY FLYER | NON-ALCOHOLIC DRINKS: COLD & HOT
RELAXED FLYER | ALCOHOLIC DRINKS
SHOPPER FLYER | GIFTS & DUTY FREE

Welcome to the Bistro!

Bun venit la Bistro!

We invite you to an exquisite gastronomical experience
with fresh, natural, healthy, best quality products, all
brought together by our very own Sky Bistro.
Are you in the mood for a savory snack, for a juicy and
fresh salad or perhaps a delightful dessert? Or, why not,
for a state-of-the-art sip of wine?

Vă poftim la un periplu gastronomic cu produse proaspete,
naturale, sănătoase și de cea mai bună calitate, toate
aduse la un loc în propriul nostru Bistro Aerian.
Aveți poftă de o gustare savuroasă, de o salata proaspătă
și suculentă sau poate de un desert delicios? Sau, de ce
nu, de un vin ultra-sofisticat?

Blue Gourmet Bistro products are the Natural Choice at
10.000 meters above the Earth!

Produsele Blue Gourmet Bistro sunt Alegerea Naturală la
10.000 de metri deasupra Pământului!

SANDWICHES
Chef Jakob Hausmann - un Maestru în Arta Culinară - a creat exclusiv pentru pasagerii Blue Air
o varietate de sandvișuri delicioase preparate cu accent pe calitatea și prospețimea ingredientelor
românești, care să vă satisfacă papilele gustative și să vă încânte simțurile. Pâinea este densă,
cu o aromă aparte și este făcută numai din ingrediente naturale, cu un conținut mare de secară.
Chef Jakob Hausmann - a Master in Culinary Art - created exclusively for Blue Air passengers a
variety of delicious sandwiches to satisfy your palate and excite your senses prepared with a focus
on the quality and freshness of Romanian ingredients. Bread is dense and has a special flavor,
made with all natural ingredients, with a high content of rye.

Inconfundabilul Salam de Sibiu, într-un sandwich
gustos și consistent, completat de gustul de
castravete murat, roșii cherry și ceapă marinată.

Salamistique

The unique Sibiu Salami in a tasty and consistent
sandwich, completed by the pickled cucumbers,
cherry tomatoes, and marinated onion taste.

135 g

€/£ 6.00

Un sandwich pentru pofticioși. Cu jambon de porc
potrivit pe o felie de pâine bine dată cu unt, alături
de castraveți murați, ceapă marinată și roșii cherry.

Hamtastic

A sandwich for the gourmands. Pork ham layered
on a buttered slice of bread, together with pickled
cucumbers, marinated onion and cherry tomatoes.

140 g

€/£ 6.00

Gustoasa șuncă afumată din Carpați, castraveciori
murați și roșii cherry, puse la un loc cu măiestrie de
Chef Hausmann.

Carpalicious

The tasteful smoked ham from the Carpathians,
pickled cucumbers and cherry tomatoes, skillfully
put together by Chef Hausmann.

140 g

€/£ 6.00

Emmentasty

Felii proaspete de brânză Emmentaler, castraveți
murați și roșii cherry, pe gustoasa pâine cu secară.
Fresh Emmentaler slices, pickled cucumbers and
cherry tomatoes, on the tasty rye flour bread.

140 g

€/£ 6.00

SALADS
Foarte potrivite pentru o dietă sănătoasă, ușoare, savuroase și bine echilibrate, salatele de la
Bistro-ul nostru sunt preparate de specialiștii în prospețime de la Eisberg.
Suited for a healthy diet, light, relishing and well balanced, the salads from our Bistro are prepared
by the freshness specialists from Eisberg.

Un mix delicios de salate și legume, completat de
un dressing de iaurt, roșii cherry, crutoane și...
brânză feta!

Feta Fresheta

A delicious salad & vegetables mix, completed by
yogurt dressing, cherry tomatoes, crutons, and...
feta cheese!

200 g

€/£ 6.00

Muguri proaspeți de mozzarella serviți cu un amestec
de salate, măsline, roșii cherry și cu dressing gustos
de oțet balsamic.

Mozzarellata

Fresh mozzarella buds served with mixed salads,
olives, cherry tomatoes and a tasty balsamic vinegar
dressing.

180 g

€/£ 6.00

Gustul celui mai bun parmezan împreună cu mixul
de salate proaspete și crocante, roșiile cherry și
crutoanele, merg cel mai bine cu deliciosul dressing
Caesar.

Parmigianata

The best parmesan cheese taste, together with
the crispy fresh salad mix, cherry tomatoes and
croutons, are best together with the delicious
Caesar dressing.

180 g

€/£ 6.00

TROUT SPECIAL
Din ținuturile de poveste ale Bucovinei, după o rețetă tradițională păstrată și respectată cu sfințenie
de artizanii de la Valeputna, am ales pentru tine călătorule, tot ce-i mai bun din păstrăv. Afumat
cu conuri de brad și boabe de ienupăr și desăvârșit prin asocieri indedite de ingrediente și gusturi,
am creat aceste specialități. Gustă-le și ascultă cum îți spun povestea locului!
From the legendary land of Bucovina, using a traditional recipe kept and sacredly respected by
the artisans of Valeputna, we selected for you, traveler, the best of trout. Smoked with fir cones
and juniper berries, and perfected through unique mixes of ingredients and tastes, we created
these specialties. Taste them and listen how they tell the story off the realm.

Și gusturile pot “decola”. Nu ne crezi? Alături de
păstrăv am pus laolaltă, în cantități potrivite, ceapă,
ardei gras și iute, morcov, pastă de tomate și-a ieșit
... Piquantrout! Îți rămâne doar să-l pui pe crackers
și să te convingi singur.
Even the tastes can “take off’’. Find it hard to
believe? Along with the trout we mixed, in the right
amount, onion, pepper, chili, carrot, tomato paste
and that’s… Piquantrout! All you have to do is
to spread it on top of the crackers and judge for
yourself.

131.25 g

€/£ 7.50

Gustos și hrănitor, completat cu mazăre, porumb,
ceapă și un strop de maioneză. Exact ce-i trebuie
păstrăvului afumat să devină Troutelicious!
Tasty and nourishing, completed by green peas,
corn, onion and a bit of mayonnaise. That’s
exactly what the smoked trout needs to become
Troutelicious!

131.25 g

€/£ 7.50

VEGAN FRIENDLY
Valea Ierii și Saschiz sunt două localități din Transilvania care ascund comori greu de bănuit. În
afară de frumusețile naturale și istoria bogată a acestor locuri, aici i-am descoperit pe cei de la
Grădina de Munte din Valea Ierii și pe cei de la Pivnița Bunicii din Saschiz, doi adevărați artizani
ai tradițiilor culinare, cu două bunătăți aparent asemănătoare dar totuși atât de diferite una de
celalaltă: zacusca specifică fiecăruia dintre cele două locuri.
Valea Ierii and Saschiz are two Transylvanian settlements that have hard to imagine treasures.
Natural beauty and rich history apart, here we found the folks from Grădina de Munte in Valea
Ierii and Pivnița Bunicii in Saschiz, two true artisans of the culinary tradition, with two delights
apparently very similar but yet so different from each other: the mashed vegetables (zakuska)
specific to each of the two places.
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Legume proaspăt culese și un pic de ardei
iute, doar de gust, toate tocate mărunt și
amestecate în această minunăție picantă zacusca delicioasă din Saschiz.
Freshly harvested vegetables and just a hint of
chili pepper to boost a little the taste, all finely
minced and mixed together in this spicy wonder
- the delicious Saschiz zakuska.

131,25 g

€/£ 6.00
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Dacă îi intrebi pe cei din Valea Ierii de unde au
această minunată rețetă de zacuscă, în care
simți gustul fiecărei vinete, roșii, morcov sau
gogoșar care îi dau savoare și dulceața, îți vor
răspunde simplu: așa o facem noi, acasă, de
când ne știm!
If you’re asking the folks from Valea Ierii where
did they get this wonderful zakuska recipe
from, where you can taste every eggplant,
tomato, carrot or pepper that gives it savor and
switness, they will answer you simply: that’s
how we cook it, at home, since forever!

131,25 g

€/£ 6.00

SWEETS & SnackS
Din inima Dobrogei, cel mai vechi ținut românesc, o colecție de delicii dulci și proaspete, preparate
exclusiv pentru Blue Gourmet de Moesis by Angelo.
From the heart of Dobrogea – the most ancient Romanian land – we offer you a selection of
sweet and fresh delights, crafted exclusively for Blue Gourmet by Moesis – a brand of Angelo
Group of Companies.

EXTRAVEGANZA

Fructele gustoase și aromate - caise, smochine,
merișoare și curmale, plus nuca de cocos
și mierea de albine, dau împreună cele mai
spectaculoase trufe raw vegan.
The tasty & flavored fruits - apricots, figs,
cranberries and dates plus coconut and honey,
equals the most spectacular raw vegan truffles.

100 g

€/£ 5.00

8 buc. / 8 pcs.

VANILLADA

Fursecuri cu aromă suavă de vanilie și gust
ce-ți amintește de prăjiturile pe care doar
bunica știa să le facă.
The subtle vanilla flavor and taste of these
cookies reminds you of the sweets that only
Grandma’ knew how to bake.

6 buc. / 6 pcs.

90 g

€/£ 5.00

CAFEERIA

Fursecuri delicioase cu gust de cafea proaspăt
măcinată.
Delicious cookies with fresh grinded coffee
taste.

90 g

€/£ 5.00

6 buc. / 6 pcs.

FRUTYSIAC

Ce obținem dacă amestecăm împreună
curmale, stafide, miez de nucă, cacao și coajă
de lămâie? Umplutura magică a unor prăjituri cu
adevărat gustoase!
What will we get if we mix together dates,
raisins, walnuts, cocoa and lemon peel? The
magic filling of some truly tasteful cookies!

2 buc. / 2 pcs.

50 g

€/£ 5.00

T
he Crunchy Byte
arahide caramelizate | caramelized peanuts

Arahide caramelizate și coapte la perfecțiune
pentru a garanta un gust excepțional.
Caramelized peanuts baked to perfection to
guarantee an exceptional taste.

50 g

€/£ 3.00

T
he Crunchy Byte
arahide coapte cu sare | salty baked peanuts

Arahide delicioase și crocante coapte în coajă,
cu sare, după o rețetă specială, pentru un gust
și o prospețime excepționale.
Delightful crunchy peanuts, baked in salt
following a special recipie, to ensure a great
taste & freshness.

50 g

€/£ 3.00

SWEET TRAVEL
Odată ce ai gustat produsele lor, te îndrăgostești definitiv de ciocolată. Choco Fashion s-a
născut în 2006 din pasiune pentru ciocolată și dorința de a obține cele mai gustoase produse
artizanale și de atunci încântă iubitorii de ciocolată oferind combinația perfectă între design și
arome unice. Colecția Sweet Travel dedicată călătorilor Blue Air va satisface cu siguranță și cele
mai pretențioase gusturi.
Once you’ve tasted their products, you’ll forever become a chocolate lover. Choco Fashion was
born in 2006 out of passion for chocolate and the desire to offer the most delicious handmade
products, and ever since, chocolate lovers are delighted with the perfect mix between design and
unique flavors. The Sweet Travel Collection dedicated to Blue Air passengers, will certainly be up
to the most demanding tastes.
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Textură perfectă combinată cu ingrediente de calitate
superioară și cu rețete unice: acestea sunt pralinele
din colecția Sweet Travel și sunt gata să vă ofere o
plăcere inconfundabilă. Alegând selecția noastră de
praline vă puteți desfăta cu gusturi de vanilie, alune,
pepene galben, rom și fulgi de cocos, cireșe amare
și Kirsch, toate completate cu cea mai fină ciocolată
albă, neagră sau cu lapte.
Perfect texture mixed with high quality ingredients
and unique recipes: these are the pralines from the
Sweet Travel collection, and they are ready to offer
you a pleasure beyond compare. Choosing our praline
selection you can treat yourself with the tastes of
vanilla, hazelnut, melon, rum and coconut flakes,
bitter cherries and Kirsch, all topped and mixed with
the finest white, dark or milk chocolate.

9 buc. | 9 pcs.
120 g
€/£ 9.00

Aceeași rețetă delicioasă o veți descoperi și în tabletele
din ciocolată în formă de avion: ingrediente atent
selecționate, 100% naturale, cu aoma delicată de
vanilie și un aspect perfect pentru un cadou surpriză!
You will find the same delicious recipe in the
airplane shaped chocolate tablets: carefully selected
ingredients, 100% natural, with a delicate vanilla
flavor and a perfect design for your surprise gift!

Ciocolata Ruby este al 4-lea tip de ciocolată existent
(după cea cu lapte, neagră și albă) care a apărut
în 2017. Tableta Ruby, exclusiv în colecția Sweet
Travel, este produsă din cea mai fină ciocolată printr-o
metodă specială. O descoperire extraordinară pe
care trebuie să o gustați!
Ruby Chocolate is the 4th type of chocolate
discovered in 2017 (after the one with milk, black
and white). Ruby chocolate tablet, exclusively in
the Sweet Travel collection, is made from the finest
chocolate using a special method. An extraordinary
discovery you must taste!

Ciocolată fină, de calitate superioară, pentru bucuria
copiilor. Lollipop-ul Sweet Travel din ciocolată albă va
fi o încântare pentru cei mici. Să înceapă distracția!
High quality fine chocolate, for the joy of the children.
The Sweet Travel lollipop with white chocolate will be
a delight for the little ones. Have fun!

5 buc. | 5 pcs.
65 g

35 g

€/£ 5.00

€/£ 3.00

50 g
€/£ 4.50

30 g
€/£ 2.00

DRINKS
Rafinatul “Blue Line” a fost creat special pentru pasagerii Blue Air, în podgoriile de la Dealu
Mare, de LacertA, unul dintre cei mai buni producători de vin din România. Suntem absolut siguri
că nuanțele sale subtile și aromele inconfundabile vor fi chiar și pe placul celor mai pretențiosi
degustători.
From LacertA, one of the finest wine makers in Romania in Dealu Mare wineyards , the exquisite
“Blue Line” was especially created for Blue Air passengers. We are confident that even the most
exigent of the wine tasters will enjoy its subtle aromas and unique flavors.

Vin alb sec în care nuanțele olfactive vegetale și
florale se combină cu o fină vanilie și cu arome ce
amintesc de caise și piersici. Gustul este mineral și
rotund, cu complexitate în care se găsesc arome
fructuoase, citrice și de mentă.

0.375 l
0.187 l

White dry wine with herbs-floral bouquet combined
with a fine vanilla flavor and aroma notes reminding
of apricots and peaches. The taste is mineral and
round with a complex of fruitful, citrus and mint
flavors.

€/£ 9.00
€/£ 6.00

Vin roșu sec, complex și lung dar în același
timp moale și prietenos, cu nuanțe olfactive de
mure și zmeură, vanilie, ciocolată și condimente.
Maturarea la barrique din stejar românesc asigură
vinului un gust rotund și plin în care aromele de
fructe de pădure roșii și negre sunt în echilibru cu
cele vegetale și ierboase.

Produs din struguri de Pinot Noir, acest vin rose
sec este o celebrare a prospețimii și tinereții,
păstrând totuși nuanțe delicate și elegante,
perfect pentru savurat chiar acum.

0.375 l
0.187 l

€/£ 9.00
€/£ 6.00

Made out of Pinot Noir berries, this dry rose wine
is a celebration of freshness and youthfulness but
still with subtle and delicate and elegant nuances,
perfect for drinking right now.

Red dry wine, long and complex yet soft
and friendly with aroma notes of blackberry
and raspberry, vanilla, chocolate and spices.
Maturation in Romanian oak barrique ensures a
round and fully bodied taste with balanced flavors
between red and black berries and herbs.

0.375 l
0.187 l

€/£ 9.00
€/£ 6.00
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GUSTĂRI: SĂRATE ȘI DULCI | SNACKS: SALTY & SWEET

MĂSLINE / OLIVES

CHIPS

CROISSANT PROASPĂT / FRESH CROISSANT

KING OF OLIVES

PRINGLES

Măsline verzi cu oregano,
Halkidikis, picante

Original, Sour Cream

Green olives with oregano,
Halkidikis, spicy

50 g

40 g

Croissant proaspăt cu unt
Fresh butter croissant

65 g

€/£ 4.50

€/£ 2.00

€/£ 1.50

BAKE ROLLS

CROISSANT CU UMPLUTURĂ / FILLED CROISSANT

7 DAYS

7 DAYS

Sare, Usturoi, Pizza

Croissant cu cremă de cacao / șampanie

Salt, Garlic, Pizza

Croissant with cocoa / champagne filling

70 g

65 g

€/£ 2.50

€/£ 2.00

BATON CEREALE / GRAIN BAR

ARAHIDE / PEANUTS

CORNY

ORLANDO’S

Iaurt și cireșe / ciocolată

Arahide decojite, prăjite cu sare de mare

Yogurt & cherry / chocolate

Sheeled peanuts, sea salt roasted

40 g

20 g

€/£ 2.50

SUPĂ / SOUP
VIFON
Supă de tăiței cu gust de vită sau legume.
Instant noodle soup, beef or vegetables flavor

60 g

LUNCH BOX
VIFON
Tăieței de orez cu gust de pui
Instant noodle dish, chicken flavour

85 g

€/£ 4.00

HUNGER MANAGEMENT

€/£ 3.00

€/£ 1.00

TOORTITZI
ALKA

Dulce acrișor, pizza, susan alb
și negru sau cu sare
Sweet-sour, pizza, white and
black sesame or with salt

80 g

€/£ 2.50

PRĂJITURA CASEI
ALKA

Prăjitură delicioasă cu mere confiate,
vanile sau cacao și fulgi de ciocolată
Delicious cake with dried apple, vanilla
or cocoa and chocolate chips

60 g

€/£ 2.00

SĂRATE ŞI DULCI | SALTY AND SWEET
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IDE!

HEIDI Grand’Or
Batoane de ciocolată cu lapte sau ciocolată
neagră, cu migdale sau alune de pădure
întregi, caramelizate
Milk chocolate or dark chocolate bars with
whole caramelized almonds or hazelnuts

42 g

€/£ 3.00

HEIDI ChocoVenture
Batoane de ciocolată cu lapte, cu napolitană
și nucă de cocos
Milk chocolate bars with waffer & coconut

32 g

€/£ 3.00

SNICKERS, BOUNTY, TWIX

55 g

HUNGER MANAGEMENT

€/£ 3.00

CHOCOLATE

Familia produselor noastre culinare s-a extins.
Pe lângă deja consacratele produse din gama
Blue Gourmet Bistro, am adăugat o nouă linie
de mâncăruri calde. Gătite zilnic din cele mai
proaspete și gustoase ingrediente, produsele
noastre vor satisfice toate poftele, în orice
moment al zilei, de la preparatele sănătoase
și hrănitoare pentru micul dejun, până la cele
consistente și savuroase pentru prânz și cină.

Our catering services family just got bigger.
Besides the long-time established Blue
Gourmet Bistro products, from now on, we
added a brand new hot-dish line. Prepared
daily, from the freshest and tastiest ingredients,
our hot meals are here to satisfy all cravings,
in any moment of the day, from healthy and
nutritious breakfasts, to consistent and savory
lunch & dinner courses.

Urmărește ofertele noastre și află cum poți
comanda online rețetele noastre delicioase,
direct la locul tău din avion!

Keep an eye on our offers and find out how you
can order online our delicious recipes and enjoy
them directly at your passenger’s seat!
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BISCUIȚI / BISCUITS
TEDI
Biscuiți cu cereale și ciocolată
Grain and chocolate biscuits

34 g

€/£ 1.00

MOUSSE DE FRUCTE NAPOLITANE / WAFERS
FRUIT MOUSSE LOACKER
TEDI

Napolitane crocante cu cremă
de alune sau lapte cu vanilie

Mousse 100% din
fructe (mere și banane),
fără adaos de zahăr.

Crispy wafers filled with
hazelnut or milk-vanilla cream.

100% fruit mousse
(apples and bananas),
with no sugar added.

25 g

€/£ 1.00

CHUPA CHUPS
CHUPA CHUPS
Mix-ul perfect dintre o acadea cu aromă de
căpșuni și o figurină de colecționat.
The perfect mix between a strawberry
lollipop and a collectible toy.

100 g

€/£ 2.00

12 g

€/£ 1.50

SUC DE FRUCTE / FRUIT JUICE
TEDI
Suc de morcov și măr cu portocală și zmeură.
Carot and apple juice with orange and raspberry.

0.2 l

€/£ 2.00

GUSTOASE ŞI SĂNĂTOASE | TASTY AND HEALTHY
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BĂUTURI NON-ALCOOLICE | NON ALCOHOLIC DRINKS

APĂ / WATER
BUCOVINA
Apă minerală carbogazoasă / plată
Still/sparkling water

0.5 l

€/£ 2.00

RĂCORITOARE / SOFT DRINKS
PEPSI / PEPSI MAX / 7 UP
MIRINDA / MOUNTAIN DEW
Băuturi răcoritoare carbogazoase
Carbonated soft drinks

0.33 l

€/£ 2.50

ENERGIZANTE / ENERGY DRINK

APĂ VITAMINIZATĂ / VITAMIN WATER
MERLIN’S

RED BULL

• fără conservanți • arome naturale
• fără îndulcitori artificiali
• scăzut în calorii • vitamine și minerale

Băutură energizantă
Energy drink

• no preservatives • natural flavours
• no artificial sweetners
• low in calories • vitamin and minerals

0.6 l

0.25 l

€/£ 4.00

12%

suc de
fruc
fruit juic t
e

LIMONADĂ / LEMONADE

FRESH

MERLIN’S
• limonadă cu arome naturale, conținut scăzut
de calorii și gust de lămâie sau lime și mentă
• natural flavours lemonade, low in calories
with lemon or lime and mint

0.6 l

€/£ 4.00

Fresh de portocale și grapefruit
Orange & Grapefruit fresh juice

0.33 l

€/£ 4.00

BĂUTURI CALDE / HOT DRINKS

CEAI / TEA
MERLIN’S

NESCAFE / LIPTON

• Infuzie puternică de ceai • fără îndulcitori
artificiali • scăzut în calorii • ceai negru / verde

Cafea sau ceai
Coffee or tea

• Strong tea infusion • no artificial sweetners
• low in calories • black / green tea

0.6 l

€/£ 5.00

€/£ 4.00

THIRSTY FLYER

1.8 g / 5 g

€/£ 2.00

BĂUTURI RECI ŞI CALDE | COLD AND HOT DRINKS

Rela
xed

Flye

r

BĂUTURI ALCOOLICE | ALCOHOLIC DRINKS

Bun venit la Stanca! Gustă din savuroasele licori magice vinurile noastre din Dealu Mare - sau vizitează-ne direct la
Conac în Chițorani, să te bucuri cu adevarăt de ospitalitatea și
bunătățile locului, pentru o experiență completă și autentică.

Welcome to Stanca! Take a sip from the magical drinks our Dealu Mare wines - or visit us right at the Mansion, in
Chițorani, to enjoy the real hospitality, and what the land
has best to offer, in a complete and authentic experience.

www.stancawines.ro

0.187 l
€/£ 6.00
Merlot – vin roșu sec – delicat,
vibrant și proaspăt, cu buchet
florar-fructat de violete, coacăze
și fructe negre coapte și zemoase.

Roze – un vin roze obținut din
struguri roșii de calitate - un cupaj
din soiurile Merlot și Burgund,
vinificați fără macerație peliculară.

Sauvignon Blanc – vin alb sec, plin de
viață și seducător, cu aromă intensă
de flori sălbatice și iasomie, corpolent
datorită macerării sale specifce.

Merlot – red dry wine –
vibrant and fresh with
floral bouquet of violets,
currant, ripe and juicy

Roze - a rose wine made from a
selection of high quality red grapes
- a blend of Merlot and Burgund,
without
pellicular
maceration.

Sauvignon Blanc – white dry wine,
lively and seductive with intense aroma
of wild flowers and jasmine, fully
bodied due to its specific maceration.

soft,
fruity
black
fruit.

BĂUTURI ALCOOLICE | ALCOHOLIC DRINKS

BERE / BEER
HEINEKEN

0.33 l

€/£ 4.50

WHISKY
JOHNNIE WALKER RED LABEL

0.05 l

€/£ 5.00

CHIVAS REGAL 12 ani
CHIVAS REGAL 12 years

0.05 l

€/£ 6.50

VOTCĂ / VODKA

VODKA ABSOLUT

0.05 l

€/£ 5.00

BĂUTURI ALCOOLICE | ALCOHOLIC DRINKS

Beau
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GEROVITAL LUXURY
CREMĂ ACTIVATOR DE TINEREȚE, DE NOAPTE
YOUTH ACTIVATOR NIGHT CREAM

Heal

th

Concepută pentru ștergerea urmelor de oboseală și redarea
aspectului tineresc al tenului, crema conține principii active
care acționează în toate stadiile de reconstrucție dermică.
Tightenyl™, activ lift innovator îmbunătățește structura
tridimensională a pielii. Lakesis reactivează proteinele
tinereții. FOXO și Klotho, restartează activitatea celulară
și favorizează redensificarea dermului. Sepilift DPHP®,
împreună cu Centerox™, favorizează sinteza noilor fibre
de colagen. Ten normal.
Designed to erase fatigue marks and restore the complexion’s youthful appearance, the
cream contains active principles which act in all stages of the dermal reconstruction.
TightenylTM innovative active lift improves the skin’s three-dimensional structure. Lakesis
reactivates the youth proteins FOXO and Klotho, restarts cellular activity and favor redensification of the dermis. Sepilift DPHP® along with Centerox™ favors the synthesis
of new collagen fibers. Normal skin.

50 ml

€/£ 50.00

GEROVITAL LUXURY
CREMĂ ATENUARE RIDURI SPF 15
WRINKLE REDUCING CREAM SPF 15
Crema conține principii active de ultimă generație. Prin
protecție la nivelul nucleului celular și printr-o acțiune de tip
“filler fără ac” cu colagen și elastină, ridurile sunt diminuate,
pielea își recapătă fermitatea și elasticitatea. Ten mixt/
normal.

50 ml

€/£ 50.00

The cream contains state-of the art active principles. By
providing protection at cellular nucleus level and due to
its “needless filler” type action with collagen and elastin,
wrinkles are mitigated; the skin regains firmness and
elasticity. Normal/ mixed skin.

GEROVITAL LUXURY
CREMĂ FINAL TOUCH SPF 25 | FINAL TOUCH CREAM SPF 25
Este o cremă cu efecte multiple, care combină proprietățile unui produs de
machiaj cu beneficiile unui produs de îngrijire a pielii. Grație texturii lejere ce
conține pigmenți minerali, ce se depun în strat fin pe suprafața pielii, se obține
un efect de întinerire imediat, prin mascarea imperfecțiunilor, netezirea și
uniformizarea culorii tenului. Pentru toate tipurile de ten.
This is a multiple effect cream which combines the properties of a makeup product with the benefits of a skin care product. Due to the easy texture
containing mineral pigments which lay-down in a fine layer on the skin’s
surface, an immediate rejuvenation effect is obtained, masking imperfections,
smoothing and levelling the skin’s color. For all skin types.

30 ml

€/£ 35.00

ENJOY YOUR DAILY LUXURY BEAUTY RITUAL!

ENJOY YOUR WEEKLY SKIN CARE PROGRAM!

Gerovital Prof. Dr. Ana Aslan
Intensive treatments for all skin types

FITERMAN PHARMA
AKADIKA PROPOLIS C

GEROVITAL H3 EVOLUTION

Imunitate cu gust de copilărie!
Immunity boosting lollipops!

FIOLE CU ACID HIALURONIC 5%
HYALURONIC ACID AMPOULES 5%
10 fiole x 2ml | 10 ampoules x 2 ml

Acadele cu gust bun, propolis, vitamina C și miere
pentru susținerea sistemului imunitar și ameliorarea
disconfortului cauzat de iritațiile din găt. Se
recomandă începând cu vârsta de 3 ani.

Lipozomii cu Acid Hialuronic pătrund în piele și umplu ridurile din interior astfel
ridurile și liniile fine sunt mult diminuate. Efectul antirid este potențat și prin
Superoxid Dismutaza care are rol de protecție atât pentru fibrele de colagen și
elastină cât și pentru acidul hialuronic. Folosit cu regularitate, produsul reduce
vizibil ridurile adânci.
The liposomes with Hyaluronic Acid get into the skin and fill out the wrinkles from
the inside, significantly reducing wrinkles and fine lines. The anti-wrinkle effect
is also enhanced by Superoxide Dismutase which has a protection role both for
the collagen and elastin fibers and for the hyaluronic acid. Used regularly, the
product visibly reduces deep wrinkles.

Delicious raspberry flavoured lollipops with propolis,
vitamin C and honey. Akadika Propolis C boosts the
immune system and relieves sore throat. Safe for
children over three years old and adults.

GEROVITAL H3 DERMA +

FITERMAN PHARMA

PROGRAM INTENSIV DE ÎNGRIJIRE
INTENSIVE CARE PROGRAM

AKADIKA MULTIVITAMINE
Vitaminizare cu gust de portocale!
Multivitamin lollipops fun to take!

Booster Antirid | Anti-wrinkle Booster
7 fiole x 2ml | 7 ampoules x 2 ml

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Luni Oxigenare | Monday Oxygenation
Marți Exfoliere cu AHA | Tuesday AHA exfoliation
Miercuri Antirid | Wednesday Anti-wrinkle
Joi Lifting | Thursday Lifting
Vineri Oxigenare | Friday Oxygenation
Sâmbătă Antirid | Saturday Anti-wrinkle
Duminică Vitaminizare | Sunday Vitamin booster

€/£ 1.50

€/£ 20.00

Programul intensiv de îngrijire a tenului împotriva îmbătrânirii
este conceput sub forma unui kit cu 7 fiole, specifice rutinei
particulare a fiecărei zile din săptămână, fiecare oferind
beneficiile unui tip de acțiune în îngrijirea tenului.
The intensive anti-aging complexion care program is
designed as a 7-vial kit, specific to the particular routine of
every day of the week, each one offering the benefits of one
type of skincare action.

GEROVITAL MEN
FIOLE CU ACID HIALURONIC 5%
5% HYALURONIC ACID AMPOULES
10 fiole x 2ml | 10 ampoules x 2 ml
Fiolele conțin un ser conceput într-o formulă și concentrație
speciale pentru pielea bărbaților, pentru a diminua efectele
pe care bărbieritul zilnic, mediul ambiant și ritmul de viață
tot mai alert le pot avea asupra tenului. Rezultat:Ten neted
și tonifiat.
The ampoules contain a serum with formulation and
concentration especially designed for men’s skin in order to
mitigate the effects that daily shaving, the environment, and
an ever more alert lifestyle may have on their complexion.
Result: Smooth and tonified skin.

€/£ 25.00

Acadele cu gust bun, de portocale și 10 vitamine
esențiale indispensabile creșterii și dezvoltării
armonioase a copiilor – vitamina C, vitamina E,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5,
vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina H.
Se recomandă începând cu vârsta de 3 ani.
Delicious orange flavoured lollipops with 10 essential
vitamins that every child needs for health, growth
and development – vitamin C, vitamin E, vitamin B1,
vitamin B2, vitamin B3, vitamin 5, vitamin B6, vitamin
B9, vitamin B12, vitamin H. Safe for children over
three years old and adults.

€/£ 1.50
FITERMAN PHARMA
EMETIX
Zbor plăcut, fără rău de mișcare!
Have a nice flight, without motion sickness!
Vrei să te bucuri de zborul cu avionul, fără rău de mișcare? Emetix
comprimate, formulă naturală, rapidă și sigură pe bază de extract de
ghimbir și vitamina B6, care reduce și ameliorează stările de greață
și vărsăturile. Se recomandă începând cu vârsta de 3 ani. Fără
contraindicații în sarcină și alăptare.
Emetix is an unique combination of natural ingredients - ginger extract
and vitamin B6. Emetix relieves and controls nausea and vomiting related
to motion sickness. The gentle formula has fast action and is safe for
children over three years old and also during pregnancy.

€/£ 20.00

BEAUTY & HEALTH

20 comprimate | 20 pills

€/£ 4.00

BEAUTY & HEALTH

Shop
ping

FITERMAN PHARMA
PROPOLIS C NATURAL
Imunitate cu gust bun! | Immunity with delicious taste!
Comprimatele masticabile de Propolis C Natural, prin conținutul lor de
vitamina C și extract uscat de propolis, iți stimuleaza sistemul imunitar,
oricare ar fi destinatia ta! Se recomandă începând cu vârsta de 5 ani.
Propolis C Natural chewable tablets, containing propolis bee dry extract
and vitamin C, boosts your immune system, wherever you are flying to! It
is recommended to children over 5 years old and adults.

€/£ 5.00

FITERMAN PHARMA

Flye

r

PROPOSEPT MED PASTILE | PROPOSEPT MED LOZENGES
Te doare in gât? Simți că rămâi fără voce?
Ingrediente naturale standardizate care calmează iritațiile din gât asociate cu senzația de durere, arsură și sensibilitate
la înghițire. Protejează vocea și împrospătează respirația. Asigură un efect intens datorat concentrației crescute de
principii active. Gust bun, fără zahăr și reacții adverse. Se recomandă începând cu vârsta de 6 ani.
Sore throat? Feel like losing your voice?
Standardized natural ingredients that relieve the sore throat associated with pain, burning and sensitivity to swallow.
Proposept Med protects the voice and refreshes the breath. It ensures an intense effect due to the high concentration
of active ingredients. Pleasant taste, without sugar or side effects. It is recommended to children over 6 years old
and adults.

€/£ 5.00

CADOURI | GIFTS | DUTY FREE

Machetă avion “Blue Air” BOEING 737-400,
scara 1:250
&
Card USB cu filmul

Filmul este oferit în limbile română și engleză.

“Blue Air” BOEING 737-400 Airplane Model,
1:250 scale
&
USB Card with the movie

English & Romanian versions included.

Cui nu îi place o machetă de avion realizată cu multă
atenție și măiestrie?
Suntem siguri că vă veți bucura să descoperiți și să
asamblați această detaliată replică în miniatură a unei
aeronave Blue Air, Boeing 737-400.
Alături de macheta de avion vă invităm la o aventură
incitantă prezentată de experimentatul Comandant Barză!
Îl veți însoți la bord unde vă va povesti totul despre avion,
zbor si multe altele. Uitați de frica de zbor și pregătiți-vă
să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă cu totul nouă de azi
înainte!
Ioan Gyuri Pascu dă glas Comandantului în limba română.

Who doesn’t like a beautifully crafted airplane model?
We are sure you’ll enjoy discovering and assembling the
detailed Blue Air Boeing 737-400 scale model.
Together with the plane replica we invite you to an exciting
adventure hosted by our experienced Captain Stork!
He will take you aboard and tell you everything about the
plane, flight and more. Forget about the flight anxiety and
be ready to see the things from a whole new perspective
from now on!
The Captain’s Romanian voice of is performed by Ioan
Gyuri Pascu.

€/£ 15.00

DUTY FREE PRICE

LA VIE EST BELLE
EDP 50ML
Top: Bergamot, Pink Pepper & Pear
Notes, Freesia, Blackcurrant Buds
Middle: Jasmin, Orange Blossom,
Osmanthus, Rose Essence, Violet
Base: Iris, Patchouli, Musk

72€ ⁄ £

Top: Bergamotă, Piper Roz, Pară,
Frezie, Muguri de Coacăz Negru
Middle: Iasomie, Floare de Portocal,
Osmanthus, Esență de Trandafir, Violetă
Base: Iris, Patchouli, Mosc

TRÉSOR IN LOVE EDP 5ML + MIRACLE EDP 5ML
+ LA VIE EST BELLE EDP 4ML + TRÉSOR EDP 7,5ML

DUTY FREE PRICE

39.90€ ⁄ £

This collection of “Best of Lancôme” miniatures brings together in a luxurious set,
four iconic fragrances to fit all occasions, outfits and moods.
Această colecție de miniaturi “Best of Lancôme” reunește patru parfumuri
emblematice într-un set de lux, potrivit pentru toate ocaziile, vestimentațiile și stările
de spirit.

DUTY FREE PRICES

DUTY FREE PRICE

THE GAME
EDT 100 ML, WOODY
Top: Juniper berries,
Gin Fizz
Middle: Iris
Base: Ebony Wood

29.90€ ⁄ £
Top: Boabe de Ienupăr,
Gin
Middle: Stânjenel
Base: Lemn de Abanos

ULTRAVIOLET
EDT 50ML, ORIENTAL

DUTY FREE PRICE

29.90€

Top: Lichen, Vanilla
Middle: Spicy Notes, Pepper,
Vetiver
Base: Amber, Mint

Top: Lichen, Vanilie
Middle: Note Condimentate,
Piper, Vetiver
Base: Ambră, Mentă

DEEP RED
EDP 50ML, CITRUS
Top: Clementine, Black
Currant, Blood Orange,
Mandarin Orange, Pear
Middle: Tuberose, Freesia,
Ginger, Hibiscus Seed,
Ginger Flower
Base: Sandalwood,
California Cedar, Musk,
Vanilla

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £
Top: Clementină, Coacăze
Negre, Portocală Roșie,
Mandarină, Pară
Middle: Tuberoză, Frezie,
Ghimbir, Semințe de Hibiscus,
Floare de Ghimbir
Base: Lemn de Santal, Cedru
din California, Mosc, Vanilie

DARK BLUE
EDT 75 ML, ORIENTAL

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £

Top: Ginger, Grapefruit,
Lime, Orange Essence,
Bright Lemon
Middle: Cardamon,
Cypress, Mahogany,
Pelargonium, Sage
Base: Cedar, Patchouli,
Benzoine Absolute, Vanilla,
Vetiver

Top: Ghimbir, Grapefruit,
Lamaie Verde, Portocală,
Lămâie
Middle: Cardamon,
Chiparos, Mahon, Mușcată,
Salvie
Base: Cedru, Paciuli,
Benzoina, Vanilie, Vetiver

CK ONE
EDT 200ML, AROMATIC

DUTY FREE PRICE

ULTRAVIOLET
EDP 50ML, FLORAL
DUTY FREE PRICE

39.90€ ⁄ £
Top: Vanilla, Amber, Cedar,
Patchiuli
Middle: Violet, Jasmine, Japan
Osmanthus, Rose
Base: Brazilian Red Wood,
Coriander, Clove, Fresh
Almonds, Orange Pepper,
Apricot, Pepper
Top: Vanilie, Ambră, Cedru,
Paciuli
Middle: Violetă, Iasomie,
Osmanthus Japonez, Trandafir
Base: Lemn Roșu Brazilian,
Coriandru, Cuișoare, Migdale,
Ardei Portocaliu, Caisă, Piper

GOLDEN DELICIOUS
EDP 50 ML, FLORAL
DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £
Top: African Orange Flower,
Plum, Red Apple
Middle: Lilly, Lily-of-theValley, Orchid, Rose
Base: Musk, Sandalwood,
Teak Wood
Top: Floare de Portocal
African, Prună, Măr Roșu
Middle: Crin, Lacramioară,
Orhidee, Trandafir
Base: Mosc, Lemn De
Santal, Lemn De Tec

DUTY FREE PRICES

CK FREE
EDT 100 ML, WOODY
Top: Absinthe, Juniper
Berries
Middle: Coffee, Tobacco
Leaves
Base: Patchouli, Texas
Cederwood

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £
Top: Absint, Boabe de
Ienupăr
Middle: Cafea, Frunze
de Tutun
Base: Paciuli, Lemn de
Cedru

Top: Bergamot, Lemon,
Pineapples, Papaya, Green
Tea
Middle: Violet, Rose,
Jasmine, Nutmeg
Base: Musk, Amber,
Cedarwood, Santalwood

39.90€ ⁄ £
Top: Bergamotă, Lamâie,
Ananas, Papaya, Ceai
Verde
Middle: Violetă, Trandafir,
Iasomie, Nucșoară
Base: Mosc, Ambră, Lemn
de Cedru, Lemn de Santal

DUTY FREE PRICES

DUTY FREE PRICE

UOMO
EDT 75ML, WOODY
Top: New Hedione, Rose
Wood, Coriander, Kumquat
Middle: Cyclamen,
Cinnamon Leaves, Clary
Sage
Base: Cedar Wood,
Artemisia, Amber Wood,
Sunlight Accord, Musk

19.90€ ⁄ £
Top: Aldehida Hedione,
Lemn de Trandafir,
Coriandru, Kumquat
Middle: Ciclamă, Frunze de
Scorțișoară, Salvie
Base: Lemn de Cedru, Pelin,
Lemn de Ambra, Acorduri
luminoase, Mosc

PINK BOUQUET
EDT 50 ML, FLORAL FRUITY
Top: Bergamot, Pineapple
Sorbet, Raspberry
Middle: Jasmine, Pink Lily of
the Valley, Peony, Violet
Base: Peach, Gingerbread,
Musk

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

Top: Bergamotă, Sorbet
de Ananas, Zmeură
Middle: Iasomie,
Lacramioară Roz, Bujor,
Violetă
Base: Piersică, Turtă Dulce,
Mosc

JAMES BOND
007
EDT 50ML, AROMATIC
DUTY FREE PRICE

Top: Frangipani Blossom,
Jasmine, Bergamot
Middle: Lotus, Plum,
Raspberry
Base: Blue Cedar, Musk,
Amber, Inoki Wood

DUTY FREE PRICE

19.90€
Top: Floare de Frangipani,
Iasomie, Bergamotă
Middle: Lotus, Prună,
Zmeură
Base: Cedru Albastru,
Mosc, Ambră, Lemn de
Inoki

DUTY FREE PRICE

DREAMER
EDT 50ML, ORIENTAL
Top: Juniper, Mugwort,
Tarragon
Middle: Aerial Flower,
Amber, Lily, Iris
Base: Amber, Tobacco
Flowers

19.90€
Top: Ienupăr, Pelin,
Tarhon
Middle: Flori Aeriene,
Ambră, Crin, Iris
Base: Ambră, Floare de
Tutun

BOSS
ORANGE MEN
EDT 40ML, AROMATIC
DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £

19.90€ ⁄ £

Top: Apple, Bergamot
Middle: Rose, Lavender
Base: Sandalwood, Vetiver

Top: Red Apple, Coriander
Middle: Incense, Sichuan
Pepper
Base: Woody Notes, Vanilla

Top: Măr, Bergamotă
Middle: Trandafir, Lavandă
Base: Lemn de Santal, Vetiver

DUTY FREE PRICES

WOMAN
EDP 50ML, FLORAL

Top: Măr roșu, Coriandru
Middle: Tămâie, Piper Sichuan
Base: Note lemnoase, Vanilie

DUTY FREE PRICES

DUTY FREE PRICE

HEAT KISSED
EDP 100ML, FLORAL

19.90€ ⁄ £

Top: Litchi, Pitahaya
Middle: Jasmine
Sambac, Orchid
Base: Patchouli, Sandal
Wood

Top: Litchi, Pitaya
Middle: Iasomie
Sambac, Orhidee
Base: Paciuli, Lemn
de Santal

DUTY FREE PRICE

5TH AVENUE
EDP 125ML, FLORAL
Top: Bergamot, Lilac,
Lily-Of-The-Valley, Lime,
Magnolia, Mandarin
Orange
Middle: Bulgarian
Rose, Carnation, Peach,
Tuberose, Violet, YlangYlang, Nutmeg
Base: Sandalwood, Vanilla,
Cloves, Iris, Musk, Amber

DUTY FREE PRICE

PACO
EDT 100ML, CITRUS
Top: Amalfi Lemon,
Coriander, Mandarin
Orange, Pine Tree
Middle: Cyclamen, Tea,
Jasmine, Lavander
Base: Tonka Beans, Virginia
Cedar, Mosk, Sandalwood

19.90€ ⁄ £
Top: Lămâie de Amalfi,
Coriandru, Mandarină, Pin
Middle: Ciclamă, Ceai,
Iasomie, Lavandă,
Base: Boabe de Tonka,
Cedru de Virginia, Mosc,
Lemn de Santal

DUTY FREE PRICES

29.90€ ⁄ £
Top: Bergamotă, Liliac,
Lacrămioară, Lamâie Verde,
Magnolie, Mandarină
Middle: Trandafir Bulgăresc,
Garoafă, Piersică, Tuberoză,
Violetă, Ylang-Ylang,
Nucșoară,
Base: Lemn de Santal, Vanilie,
Cuișoare, Stânjenel, Mosc,
Ambră

THE GOLDEN SECRET
EDT 100 ML, AROMATIC
Top: Apple, Green Accord,
Frosted Mint
Middle: Pepper, Nutmeg,
Cumin
Base: Cedar, Musk, White
Suede

DUTY FREE PRICE

19.90€ ⁄ £
Top: Măr, Note Verzi, Mentă
Middle: Piper, Nucșoară,
Chimen
Base: Cedru, Mosc, Piele

SHADOW II FOR HER
EDP 75 ML
Top: Fresh Floral
Middle: Floral Woody
Base: Ambery Musky

BLU
EDP 90 ML
Top: Fresh Aqueous
Middle: Floral
Base: Woody Musky Ambery

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £
Top: Fresh Floral
Middle: Floral Lemnos
Base: Ambră și Mosc

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £
Top: Fresh Acvatic
Middle: Floral
Base: Lemnos cu note de
Mosc și Ambră

DUTY FREE PRICE

SHADOW II FOR HIM
EDP 75 ML

29.90€ ⁄ £

Top: Citrus Spicy
Middle: Floral Woody
Base: Woody Ambery Musky

ENTICE FOR HER
EDP 75 ML
Top: Gourmand Fruity
Floral
Middle: Floral
Base: Musky Woody

Top: Citric Aromatic
Middle: Floral Lemons
Base: Lemnos cu note de
Mosc și Ambră

DUTY FREE PRICE

29.90€ ⁄ £
Top: Floral Gurmand Fructat
Middle: Floral
Base: Lemnos cu note de
Mosc

DUTY FREE PRICES

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICE

NECKLACE

19.90€ ⁄ £

Stainless steel and white crystal.
45 cm length and 5 cm extension.
Oțel inoxidabil și cristal alb translucid.
45 cm lungime și 5 cm extensie.

NECKLACE

19.90€ ⁄ £

Stainless steel gold plated and white
crystal. 45 cm length and 5 cm
extension.
Oțel inoxidabil placat cu aur și cristal
alb translucid. 45 cm lungime și 5 cm
extensie.

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICE

EARRINGS

11.50€ ⁄ £

NECKLACE

14.90€ ⁄ £

Stainless steel rose gold plated.

Stainless steel rose gold plated.

Oțel inoxidabil placat cu aur roz.

Oțel inoxidabil placat cu aur roz.

DUTY FREE PRICE

BRACELET

22.90€ ⁄ £

Stainless steel rose gold plated
with white crystals.
Oțel inoxidabil placat cu aur roz
și cristale albe translucide

STORM WATCH
DUTY FREE PRICE

44.90€ ⁄ £
Soft stainless steel rose gold
plated, minimal design dial
with diameter 34 mm, 3 ATM
water resistant.
Oțel inoxidabil placat cu aur
roz, cadran cu design minimal
cu diametrul 34 mm, 3 ATM
rezistentă la apă.

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICE

BRACELET

39.90€ ⁄ £

Stainless steel gold plated and white
crystals.
Oțel inoxidabil placat cu aur și cristale albe
translucide.

BRACELET

Stainless steel and white crystals.
Oțel inoxidabil cu cristale albe translucide.

DUTY FREE PRICE

EARRINGS

16.50€ ⁄ £

Stainless steel and white crystals.
Oțel inoxidabil și cristale albe translucide.

DUTY FREE PRICES

39.90€ ⁄ £

DUTY FREE PRICE

EARRINGS

16.50€ ⁄ £

Stainless steel gold plated and white
crystals.
Oțel inoxidabil placat cu aur și cristale
albe translucide.

DUTY FREE PRICE

BRACELET

22.90€ ⁄ £

Stainless steel with white crystals.
Oțel inoxidabil și cristale albe translucide

DUTY FREE PRICE

TWIST BANGLE

39.50€ ⁄ £

Soft stainless steel, minimal design dial with
diameter 30 mm, 3 ATM water resistant.
Oțel inoxidabil, cadran cu design minimal cu
diametrul 30 mm, 3 ATM rezistentă la apă.

DUTY FREE PRICE

10€ ⁄ £

DUTY FREE PRICE

20€ ⁄ £

UNISEX HANDMADE BRACELETS

Made out of genuine leather and best quality marine rope, the Old Skipper bracelets are your best travel
companion. Allow you to stand out and add a touch of your personality to your casual or office outfit.
Lucrate manual din piele naturală și frânghie nautică, brățările Old Skipper reprezintă partenerul ideal de
călătorie. Te ajută să ieși în evidență și adaugă un strop din personalitatea ta ținutei tale casual sau office.

DUTY FREE PRICE

4.50€ ⁄ £

MAGNETIC GAME
CHECKERS
A strategy game that
stimulates strategic
thinking.
Ages: 4 - 99
For 2 players

DUTY FREE PRICE

32€ ⁄ £

LADIES WATCH

A pilgrimage dedicated to feminine style, this
watch makes a trendy contrast of colours and
materials. Ideal to match to a casual outfit, but
also compliments an office attire.
Un ceas închinat stilului feminin, un contrast
trendy de culori și materiale. Ideal de asortat
unei ținute casual, dar completează și o ținută
pentru birou.

RIO WATCH

79.90€ ⁄ £

Ruthenium-plated stainless steel watch with blue
silicone bracelet. Dial with chronograph type details
and 40 mm diameter 3 atm water resistance.
Ceas din oțel inoxidabil placat cu ruteniu, cu brațară
albastră din silicon. Cadran cu detalii tip cronograf,
cu diametru 40 mm. Rezistență la apă 3 ATM.

DUTY FREE PRICE

BRACELET

DUTY FREE PRICE

BRACELET

21.50€ ⁄ £

Unisex accesory with lapis lazuli stones and
stainless steel elements.

Unisex accesory with black stones and stainless
steel elements.

Accesoriu unisex cu pietre lapis lazuli și elemente
din oțel inoxidabil.

Accesoriu unisex cu pietre negre și elemente din
oțel inoxidabil.

DUTY FREE PRICES

TRAVEL WITH AIRPLANES
Consists of 4 magnetic planes,
a dice, a dial and a board.
Ages: 6 - 99
For 2-4 players

DUTY FREE PRICE

MAGNETIC MAGIC
BOARD COLOR

21.50€ ⁄ £

MEMORY GAME
Contains 18 pairs of
magnetic card and a board.
Ages: 3 - 99
For 2-4 players

DUTY FREE PRICE

11€ ⁄ £

Magnetic table 32 cm with stamps and 4 color fields.
Product recommended for children over 3 years of age. The drawing surface is divided
into 4 fields, each with a different color. It has a handle for easy handling, 2 stamps and
a special pen adapted for drwaing on this board.
Tăblița magnetică 32 cm, cu ștampile și 4 câmpuri de culoare.
Produs recomandat copiilor peste 3 ani. Este împărțită în 4 câmpuri, fiecare având o
culoare diferită. Are mâner pentru ușurința transportului, 2 ștampile și creion special
adaptat pentru scris pe această tăbliță.

DUTY FREE PRICES

ENJOYED
EVERYPLACE,
MADE IN ONE.
EVERY DROP FROM A SINGLE SOURCE
– LYNCHBURG, TENNESSEE .
w w w.responsibledrinking.eu

BOMBAY SAPHIRE
DRY GIN
0.5 L

DANZKA
RED, VODKA
0.5 L 40%
DUTY FREE PRICE

17€ ⁄ £

A premium Baccardi gin with a tempting, smooth
and complex taste, a product of the perfect
blend of ten exotic plants selected manually from
around the world.
Un gin premium cu un gust ademenitor, plăcut
și complex, un produs al amestecului perfect de
zece plante exotice din întreaga lume, selecționate
manual.

DUTY FREE PRICE

12€ ⁄ £

DANZKA Vodka is a premium combination of
pure water, whole-wheat grain and an advanced
production process in one of the oldest
distilleries in Denmark. DANZKA’s aluminum
bottle chills 50 minutes faster than vodka in glass
packaging.
Danzka Vodka este combinația premium de
apă pură, grâu integral și un proces avansat de
fabricație într-una dintre cele mai vechi distilerii din
Danemarca. Sticla de aluminiu răcește vodca, cu
50 de minute mai repede decât cea din sticlă.

P L E A S E D R I N K R E S P O N S I B LY

JACK DANIEL’S AND OLD NO. 7 ARE REGISTERED TRADEMARKS. ©2017 JACK DANIEL’S TENNESSEE WHISKEY 40% ALCOHOL BY VOLUME (80 PROOF). DISTILLED AND BOTTLED BY JACK DANIEL DISTILLERY, LYNCHBURG, TENNESSEE. JACKDANIELS.COM

JACK DANIEL’S
OLD NO. 7, WHISKEY
1L 40%

DUTY FREE PRICE

27€ ⁄ £

Jack Daniel’s Tennessee whiskey produced from
carefully selected ingredients and filtrated through
charcoal filter that were invented and patented by
Daniel himself, has a slightly smoked character,
which gives him a special taste.
Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, produs din
ingrediente alese cu grijă și trecut prin filtrul de
cărbune, inventat și patentat de Daniel însuși, are o
ușoară tentă de afumat, ceea ce îi dă un gust deosebit.

DUTY FREE PRICES

JACK DANIE L’ S
HONEY, WHISKEY
0.5L 35%

DUTY FREE PRICE

16€ ⁄ £

BOTTEGA GOLD
200ML

DUTY FREE PRICE

5€ ⁄ £

Jack Daniel’s Tennessee Honey is a delicious
bourbon, which besides the well-known taste, adds
natural honey. It enhances notes of caramel and
oak, but also of orange, honey and vanilla.

Imagine that you are in the ancient Italy and transform an
ordinary evening into one drawn from vintage movies, where
you will be the undeniable star! Make this dream come true
with Gold Sparkling Prosecco from Bottega.

Jack Daniel’s Tennessee Honey este un bourbon
delicios care, pe langă binecunoscuta savoare,
adaugă miere naturală. Acesta dezvoltă note de
caramel și stejar, dar și de portocală, miere și vanilie.

Imagineaza-ți că ești în vechea Italie și transformă o seară
obișnuită într-una desprinsă din filmele de epocă, în care tu
să fii vedetă incontestabilă! Fă acest vis sa devină realitate cu
Gold Sparkling Prosecco de la Bottega.

DUTY FREE PRICES

POTION
OF DRACULA
40% 0,2L

DUTY FREE PRICE

25€ ⁄ £

With a unique and vibrant golden
color and rich fruitiness aroma,
Potion of Dracula was handcrafted in
Transylvania to achieve a masterful
finish.
Cu o culoare aurie vibrantă și o aromă
fructată bogată, Potion of Dracula vă
aduce măiestria din Transilvania.

DRACULA’S DESIRE
SOUR CHERRY LIQUEUR /
LICHIOR DE VIȘINE
500 ML 16%

DUTY FREE PRICE

35€ ⁄ £

Sour cherry grows in smaller trees and
contains delicious juice. In order to obtain
this 100% natural sour cherry liqueur, we only
use sour cherry juice and sour cherry and
grapes distilled, without any artificial flavors.
The liqueur is sweet, with just a hint of sour,
making Dracula’s Desire a customer favorite.
Vișinele cresc în copaci de mici dimensiuni și
conțin un suc delicios. Pentru a obține acest
lichior de vișine 100% natural, folosim suc de
vișine, distilat de vișine și struguri, fără arome
artificiale. Acest lichior este dulce, puțin acrișor
și face ca Dracula’s Desire să fie preferatul
clienților.

DUTY FREE PRICES

DUTY FREE PRICES

Discover the true Spirit
of Dracula.
Descoperiți adevăratul
spirit al lui Dracula.

DUTY FREE PRICE

DRAQUILA
€ ⁄£
40% 0.05L
A traditional Romanian drink, different
flavors.

Băutură spirtoasă tradițională,
arome: Mere, Prune sau Pere.

Băutură spirtoasă tradițională, diverse
arome.
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DRACULITIOUS
CHOCOLATE

35€ ⁄ £

35€ ⁄ £

SPIRIT OF DRACULA
DOUBLE DISTILLED APPLE /
PĂLINICĂ DE MERE
500ML 50%

SPIRIT OF DRACULA
DOUBLE DISTILLED PLUM /
PĂLINCĂ DE PRUNE
500ML 50%

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICES

DUTY FREE PRICE

DUTY FREE PRICE

POWER OF DRACULA
€ ⁄£
PALINCA 50%, 0,05L
A traditional Romanian drink, three
different flavors: Apples, Plums or Pears.
trei

6

DUTY FREE PRICE

6€ ⁄ £

Many think Dracula’s weak spot is garlic. Or sunlight. Or silver. Nothing is further from the
truth. His only weakness is in fact… chocolate. But not any kind of chocolate! The chocolate
we are talking about is so good, so unexpected, he cannot live without it.
Mulți cred că punctul slab al lui Dracula este usturoiul. Sau lumina soarelui. Sau argintul. Nimic
mai fals! Singura lui slăbiciune este, de fapt... ciocolata. Dar nu orice ciocolată! Ciocolata
despre care vorbim este atât de bună, atât de surprinzătoare, încât el nu poate trăi fară ea.

DUTY FREE PRICES

Întreg conținutul acestui material - imagini, concept de design, simboluri și elemente grafice
- este proprietatea exclusivă a UPLIFT AIRPORT SERVICES S.R.L. și nu poate fi copiat sau
reprodus sub nicio formă, fără acordul prealabil al proprietarului de drept.
The entire content of this material - images, concept design, symbols & graphic elements - is the
exclusive property of UPLIFT AIRPORT SERVICES LTD and should not be copied or reproduced
in any circumstances without the prior permission of the rightful owner.

