
FOOD



English Breakfast
ouă, bacon gătit în ulei, fasole scăzută, roșii, pâine homemade, 
ciuperci, cârnați (A, C, G)

350g 34 lei
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Omletă cu carne la garniță
ouă, carne la garniță, praz, roșii, varză murată, 
pâine homemade (A, C)

300g 32 lei

Budincă de chia cu iaurt
Budincă de chia cu iaurt, fructe proaspete de pădure, sirop de 
agave și unt de arahide (A, G, H)

200g 20 lei

disponibil până
la ora 13.00

Club Sandwich
Îl pregătim pe loc cu pâine toast, șuncă de pui, bacon, salată verde, 
roșii, brânză Cheddar, unt, ouă, maioneză, cartofi dulci la cuptor (A, C, G)

380g 39 lei

Oat Meal
Ovăz, lapte vegetal, mere, scorțișoară, sirop de agave, banană, 
fructe de pădure, nuci (A, E, G, H)

220g 28 lei

Omletă cu legume
Ouă, legume de sezon, pâine homemade (A, C)

300g 30 lei

Omletă cu șuncă și ciuperci
Ouă, șuncă, ciuperci champignon, pâine homemade (A, C)

300g 30 lei

Omletă COMEBACK
Ouă, ardei gras, rucola, brânză Philadelphia, avocado (A, C, G)

300g 34 lei

Ochiuri cu burrata toast
Ouă, burrata, roșii, busuioc (A, C, G)

300g 34 lei

Ouă Benedict
Pâine integrală, ouă poșate, sos olandez, susan negru, bacon 
crocant, chives (A, C, G, N)

300g 34 lei
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SANDWICHES

Lipie cu somon și avocado
cremă de brânză, avocado, somon, lămâie (A, D, G)

120g 18 lei

Lipie cu prosciutto crudo și rucola
pastă de măsline, rucola, prosciutto crudo, roșii (A)

120g 18 lei

Croissant cu unt
 (A, C, G)

80g 6 lei

Covrig cu unt și cașcaval
covrig, unt, cașcaval (A, C, G)

140g 16 lei

Covrig cu semințe
(A)

110g 6 lei

Jumbo ton
pâine de casă, ton, ceapă, castraveţi muraţi, ouă, sos sandwich, 
salată (A, C, D, G, M)

280g 24 lei

Sandwich caprese
lipie, mozzarella Bocconcini, roșii, sos pesto, rucola, unt (A, C, E, G)

190g 18 lei

Chicken wrap
salată iceberg, piept de pui, wrap, bacon, sos Caesar (A, C, G)

215g 18 lei

BRUSCHETE

Mix Bruschete
2 felii de pâine artizanală 
și 2 ingrediente la alegere pentru fiecare bruschetă.

ALEGE INGREDIENTELE:
A. roșii cherry și busuioc
B. Emmentaler și prosciutto curdo
C. Philadelphia și somon afumat
D. Camembert cu dulceață de smochine și fructe de pădure
E. Ton cu ceapă, ardei și lămâie

250g 28 lei
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Supă cremă de dovleac
dovleac, praz, ţelină apio, cartofi, parmezan, pâine de casă, semințe de dovleac (A, G, L)

330g 22 lei

Supă cremă de broccoli
broccoli, spanac, cartofi, praz, ţelină apio, parmezan, pâine de casă (A, G, L)

330g 22 lei

Supă cremă de ciuperci
ciuperci champignon, ciuperci mix, ceapă, usturoi, cartofi, morcovi, ţelină, 
parmesan, pâine de casă (A, G, L)

330g 22 lei

SALATE

Salată Caesar cu pui
piept de pui marinat, salată iceberg, dressing caesar, parmezan, crutoane 
(A, C, G)

250g 34 lei

Salată Caesar cu creveți
creveți, salată iceberg, dressing caesar, parmezan, crutoane 
(A, C, G)

250g 46 lei

Salată cu somon
spanac, valeriană, rucola, somon marinat în citrice și soia, castraveți, roșii cherry, 
morcovi (D, F)

300g 46 lei

Salată cu spanac și parmezan
spanac, parmezan, măsline, semințe de floarea soarelui și de dovleac, sfeclă roșie, 
roșii cherry, ulei de măsline, condimente (E, G)

300g 32 lei

Salată cu năut
năut copt, salată verde, avocado, semințe de floarea soarelui și de dovleac, c
artofi dulci, feta, roșii cherry, dressing dulce-acrișor (A, G, E)

300g 36 lei

Salată cu gorgonzola și mango
spanac baby, gorgonzola, mango, caju, merișoare, oțet balsamic, ulei de măsline, 
suc de lime (E, G)

250g 36 lei

Salată COMEBACK
rucola, cartofi dulci, ceapă roșie, feta, nuci, muștar Dijon, ulei de măsline, 
suc de lime (E, G)

250g 36 lei



PIZZA

Pizza Margherita
aluat, sos de roșii, mozzarella, busuioc (A, G)

360g 25 lei

FOCACCIA

Focaccia cu roșii
aluat, roșii felii, ulei de măsline (A)

280g 13 lei

Focaccia cu parmezan
aluat, parmezan, ulei de măsline (A, G)

280g 17 lei

Focaccia cu usturoi
aluat, usturoi, ulei de măsline (A)

280g 13 lei

Focaccia umplută cu prosciutto crudo
aluat, roșii cherry, mozzarella, prosciutto crudo, ulei de măsline, rucola (A, G)

300g 40 lei

Focaccia umplută cu legume
aluat, vinete, zucchine, praz, ciuperci, roșii cherry, ardei capia, mozzarella (A, G)

450g 38 lei

Pizza Prosciutto
aluat, sos de roșii, mozzarella, șuncă (A, G)

420g 30 lei

Pizza Prosciutto Funghi
aluat, sos de roșii, mozzarella, champignon, șuncă (A, G)

470g 32 lei

Pizza Vegetariană
aluat, sos de roșii, mozzarella, champignon, vinete, ceapă, dovlecel, măsline,
porumb (A, G)

480g 32 lei

Pizza Bianca
aluat, roșii cherry, mozzarella, prosciutto crudo, ulei de măsline, rucola, parmezan 
(A, G)

470g 40 lei

Pizza Quattro Stagioni
aluat, sos de roșii, mozzarella, şuncă, salam, măsline, ciuperci (A, G)

530g 38 lei

Pizza Quattro Carni
aluat, sos de roșii, mozzarella, piept de curcan, șuncă, salam, bacon (A, G)

510g 40 lei

Pizza Quattro Formaggi
aluat, mozzarella, gorgonzola, parmezan, emmentaler (A, G)

510g 36 lei

Pizza Dracula
aluat, sos de roșii, mozzarella, salam picant, ardei, ceapă (A, G)

550g 36 lei
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330g 38 leiPaste Carbonara
parmezan, ouă, smântână, speck (A, C, G)

330g 38 leiPaste Bolognese
carne de vită, mozzarella Bocconcini, pulpă de roșii (A, G)

330g 30 leiPaste cu legume
busuioc, morcovi, roșii, vinete, praz, ardei, dovlecei, parmezan, ulei de măsline (C)

330g 29 leiPaste aglio olio
chili, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel (A)

330g 29 leiPaste arabbiata 
roșii decojite, busuioc, peperoncini, mozzarella Bocconcini, pătrunjel (A, G)

330g 40 leiPaste cu Boscaiola
piept de pui, ciuperci, parmezan, smântână (C, G)

330g 38 leiPaste cu pesto și muguri de pin
busuioc, nuci, parmezan, usturoi,  mozzarella Bocconcini, muguri de pin,  ulei de măsline (C, E, H)

330g 38 leiPaste quattro formaggi
fistic, mozzarella, parmezan, emmentaler, gorgonzola, smântână (A, G)

330g 46 leiPaste cu somon
somon, somon fume, smântână, usturoi (A, D, G)

330g 46 leiPaste frutti di mare
midii, creveți, vongole calamari, roşii cherry (A, D, G)

330g 46 leiPaste cu zucchini și creveți
creveți, roșii cherry, zucchini, ulei de măsline, sos de roșii, usturoi, pătrunjel (A, D, G)

330g 40 leiPaste cu trufe
parmezan, ulei de măsline, usturoi, pastă de trufe, unt (C, G)

Paste cu mix de ciuperci
hribi, usturoi, pătrunjel, gălbiori, champignon (A, G, L)

330g 39 lei

Tagliatelle artizanale cu cărbune Penne Tagliolini

Prima oară îți alegi tipul de paste homemade pe care vrei să folosim.

După aceea îți alegi rețeta de paste pe care vrei să o savurezi. 
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RAVIOLI / TORTELONI

Ravioli Rosso
ravioli umpluți cu ricotta și spanac. gorgonzola, smântână, sos de roșii, parmezan, fistic (A, C, E, G)

300g 38 lei

Torteloni Vecchia Modena
torteloni umpluți cu carne de vită, smântână, prosciutto crudo, parmezan (A, C, G)

330g 38 lei

Risotto cu fructe de mare
orez arborio, unt, creveţi, busuioc, roşii cherry, parmezan, midii, vongole, calamar (A, B, G)

330g 46 lei

Risotto COMEBACK
orez arborio, unt, piept de pui, busuioc, praz, roşii cherry, parmezan (A, G)

330g 41 lei

Risotto funghi
orez arborio, unt, hribi, pătrunjel, smântână, usturoi, parmezan (A, G)

330g 39 lei

Risotto cu creveţi
orez arborio, unt, creveţi, busuioc, roşii cherry, parmezan (A, B, G)

330g 46 lei

RISOTTO

Lasagna ragu
foi de lasagna, carne de vită, pulpă de roșii, mozzarella, parmezan, sos Bechamel (A, C, G)

360g 42 lei

LASAGNA

Lasagna vegetariană
vinete, sos de roșii, ulei de măsline, mozzarella, parmezan, busuioc (A, G)

360g 38 lei

VEG



DESERT

117g 9 leiCroissant cu ciocolată
(A, C, G)

ÎNGHEȚATĂ

19 leiIce & Coffee
îngheţată cremoasă, Espresso dublu şi frişcă (G, H)

21 leiVafe Belgiene
îngheţată cremoasă cu vafe belgiene şi sosuri 
diverse (G, H)

19 leiBanana Split
îngheţată cremoasă pe sos de ciocolată delicioasă, 
banane proaspete, alune crocante şi frişcă (G, H)

10 leiÎnghețată To Go
la alegere topping: caramel / fructe de pădure / 
cicolată albă / ciocolată neagră (G, H)

21 leiVesuvo
îngheţată cremoasă cu sos de ciocolată, 
Choco Muffin, sos de vanilie şi fructe, frişcă (G, H)

100g 10 leiTortuleț cu brânză dulce
(A, C, G)

110g 10 leiMuffin cu ciocolată
(A, C, E, F, G)

110g 10 leiMuffin cu merișoare și iaurt
(A, C, E, F, G)

160g 22 leiCheesecake cu fructe de pădure
(A, E, G, H)

160g 22 leiCarrot cake
(A, C, E, G, H)

160g 22 leiTartă cu caramel și alune
(A, E, G, H)

160g 22 leiTartă cu mango
(A, C, G)

100g 16 leiMarlenka cu nucă și miere
(A, C, E, F, G)

100g 16 leiMarlenka cu cacao și miere
(A, C, E, F, G)

200g 22 leiLava Cake Homemade
servit cu înghețată și sos de fructe de pădure 
(A, C, E, F, G)

180g 22 leiPlăcintă cu mere și înghețată
foietaj, mere, stafide, zahăr brun caramelizat, 
sos de fructe de pădure, înghețată bio (A, C, E, F, G)

150g 15 leiSalam de biscuiți
(A, C, E, G, H)
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Mic dejun dulce mix & match

STEP 1

STEP 2 Alege umplutura: 
A. unt de arahide și banane
B. Nutella și banane / căpșuni 
C. dulceață & mascarpone

Alege dintre: croissant sau tortilla sau clătită

200g 22 lei



ALERGENI

Alegeți dintre preparatele oferite
 de coffee shop Come Back pe cele 
care vă plac, dar nu prezintă un 
pericol pentru sănătatea dvs.

Dacă sunteți alergic, înainte de a 
comanda, verificați ingredientele
conținute de mâncare sau solicitați 
informații personalului.
Produsele preparate și oferite în 
cadrul coffee shop-ului nostru pot
conține alergeni. 
Conform Directivei 2000/13/CE 
alergenii din alimente se pot încadra 
în următoarele grupe:
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Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelta sau hibride)

Nuci (migdale, nuci, caju, nuci pecan, fistic, nuci de Macadamia și nuci de Queensland)

Semințe de susan

Ou

Țelină

Lapte și derivate din lapte

Lupin

Crustacee (raci, homari, crabi, creveți)

Soia și derivate din soia (semințe, sprot, tofu, sosuri de soia)

Dioxid de sulf și sulfiți

Pește (somon, ton, macrou, hering, sturion, pește spadă, crap, somn, știucă)

Muștar

Arahide, alune

Moluște (midii, stridii, calamari, rapane, scoici, caracatiță, sepie, vongole)
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Strada Zaharia Stancu 1, CORESI Shopping Resort, Brașov

0735 444 003


