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Club Sandwich                                                                            39
toast alb, salată, roșii, maioneză, bacon, 
piept de pui la grătar, ou, cartofi prăjiți
white toast, salad, tomatoes, mayonnaise, bacon, 
chicken grill, organic egg, french fries – 420 gr

Cheeseburger                                                                             39
chiflă, carne, bacon, ceapă, castravete murat, salată, 
roșii, cașcaval, cartofi prăjiți  bun bread, meat, bacon, 
onion, pickled cucumbers, salad, tomatoes, 
cheddar, french fries – 420 gr

Icre perfecte / Perfect roe                                                             36
icre de știucă, măsline kalamata, ceapă verde, icre de somon, 
baghetă franțuzească  pike roe, kalamata olives, green onion, 
salmon roe, french baguette – 230 gr

Hummus                                                                                           24
pastă de năut, semințe de pin, măsline kalamata, baghetă franțuzească 
chick pea dip, pine nuts, kalamata olives, french baguette – 230 gr

Tartar de ton / Tuna tartar                                                               38
file de ton, ceapă chives, ulei de măsline, lămâie, 
avocado, biscuiți de pâine
tuna file, chives onion, olive oil, lemon, avocado, bread chips – 230 gr

Vinete pufoase                                                                              28
vinete, pâine prăjită, brânză, roșii   
eggplant, toast bread, cheese, tomatoes – 230 gr

Bruschete cu brânză de capră / goat cheese bruschetta        31
baghetă franțuzească, brânză de capră, 
fulgi de migdale, ulei de trufe
french baguette, goat cheese, almond flakes, truffle oil – 250 gr

Platou italian / Italian platter                                                        54
salam napoli, prosciutto crudo, salam ventriciana, parmezan, 
pecorino, grisine – 250 gr

Tartar de somon / Salmon tartar                                                  38
somon proaspăt, avocado, ceapă roșie, lime, mix salată, wassabi, 
sos muștar, pâine
fresh salmon, avocado, red onion, lime, salad mix, wassabi,
mustard sauce, bread – 230 gr

Mic dejun Ublo/Ublo breakfast                                                  29
ouă ochiuri sau omletă (la alegere) bacon, cârnăciori,
roșii cherry, rucolla, brânză feta, pâine
egg steaks or omelette (of choice) bacon, sausage,
cherry tomatoes, arugula, feta cheese, bread - 350 gr

Fromage  Baguette                                                                     28
baghetă, brie, cheddar, brânză albastră, ou, 
sparanghel verde, roșie cherry
baguette, brie, cheddar, blue cheese, egg, green asparagus,
cherry tomatoe - 300 gr

Baked Eggs FLORENTINE                                                                        28
ouă, fresh baby spanac, bacon, smântână, pâine, cedar
eggs, fresh baby spinach, bacon, cream, bread, cedar - 350 gr

Ouă Royal cu somon                                                                                     38 
chiflă, somon afumat, sparanghel, ouă poșate, sos olandez
bread, smoked salmon, asparagus, poached eggs, Dutch sauce

lei

lei



Salată Caesar / Caesar salad                                                      33
piept de pui, parmezan, anșoa, crutoane, 
salată iceberg, sos Caesar
chicken breast, parmiaggioano, anchovies, 
crutons, iceberg salad – 320 gr

Salată grecescă / Greek salad                                                     29
roșii, castraveți, ardei gras, măsline kalamata, brânză feta, 
ulei de măsline, ceapă roșie, pită grecească
tomatoes, cucumbers, bellpapper, kalamata olives, 
feta cheese, olive oil, red onion, greek pita – 320 gr

Salată de ton / Tuna salad                                                           35
mix salată, file de ton în crustă de susan negru, 
sos de muștar franțuzesc, sparanghel proaspăt
salad mix, tuna file in black sesame crust, 
french mustar sauce, fresh asparagus – 320 gr

Salată de pui caramelizat / Caramelized chicken salad           36
mix salată, piept de pui caramelizat, castraveți, 
ardei gras, roșii, crutoane, brânză gorgonzola, ulei de măsline
salad mix, chicken breast, cucumber, bellpepper, 
tomatoes, croutons, gorgonzola cheese, olive oi – 320 gr

Salată cu creveți / Shrimps salad                                                46
creveți, avocado, mix salată, gref, 
portocală, ulei de măsline
shrimps, avocado, salad mix, grapefruit, 
orange, olive oil – 320 gr

Salată rucola                                                                                    26
baby spanac, roșii cherry,  parmezan, lămâie, ulei de măsline
baby spinach, cherry tomatoes, parmesan, lemon,
olive oil -  150 gr

lei



Supă cremă de dovleac / Pumpkin cream soup                            24
cremă de dovleac, merișoare, măr caramelizat, 
crutoane, semințe dovleac 
pumpkin cream soup, cranberries, caramelized apple, 
crutons, pumpkin seeds – 320 gr

*Supă de fructe de mare / Seafood soup                                       45
calamar, caracatiță, creveți, scoici, peperoncino, 
emulsie de roșii, usturoi, busuioc proaspăt, 
baghetă franțuzească, squid, octopus, 
shrimp, mussels, peperoncino, tomatoes emulsion, 
garlic, fresh basilic, french baguette – 350 gr

Supă de pui / Chicken soup                                                              16
pui, morcov, țelină, ulei de măsline, pătrunjel
chicken breast, carrot, celery, olive oil, parseley – 320 gr

Ciorbă de pui a la Grec / Chicken broth a la Grec                         16
pui, smântână, morcov, țelină, ulei de măsline,
chicken breast, cream, carrot, celery, olive oil – 350 gr

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR
Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni! În cazul în care sunteți intolerant/alergic la un ingredient, înainte de a 
comanda orice preparat din meniul nostru, consultați lista cu ingredientele conținute de preparate, și/sau întrebați personalul.

LISTA ALERGENI:
• Ouă • Lapte • Pește • Crustacee (de exemplu: crabi, homari, raci, creveți) • Moluște (de exemplu: midii, stridii, calamari) • 
Arahide • Nuci (de exemplu: migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, brazils, fistic, nuci de Macadamia și nuci de Queensland)• 
Semințe de susan • Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz sau hibride) • Soia • Țelină • Muștar • Lupin • Dioxid de 
sulf și sulfiți (la o concentrație de mai mult de 10 ppm)

Supa zilei
Vă rugăm să întrebați ospătarul / please ask the waiter

lei



Spaghete cu creveți / Shrimps spaghetti                                         39
spaghete, creveți, usturoi, ardei iute 
spaghetti, Shrimps, garlic, spiced pepper – 320 gr

Spaghete cu fructe de mare / Seafood spaghetti                         39
spaghete, creveți, caracatiță, scoici, calamari, 
usturoi, busuioc proaspăt
spaghetti, shrimps, octopus, mussels, 
squid, garlic, fresh basil – 320 gr

Penne Carbonara / Carbonara Penne                                          25
penne, bacon, smântână, parmezan
penne, cream, parmesan – 320 gr

Spaghete A.O.P / Spaghetti aglio, olio e peperoncino              25
spaghete, ustoroi, ulei de măsline, ardei iute
spaghetti, aglio, olio, peperoncino – 300 gr

Tagliatelle cu somon proaspăt / Fresh salmon tagliatelle        29
tagliatelle, somon proaspăt, capere, smântână, parmezan
fresh salmon, capers, cream, parmesan – 300 gr

lei

Asian chicken                                                                                        38
piept de pui, ghimbir fresh, sweet chili, ardei gras roșu, 
ardei gras galben, ceapă verde, susan alb, orez basmati, baby corn
chicken breast, fresh ginger, sweet chili, red peppers,
yellow peppers, green onions, white sesame, 
basmati rice, baby corn - 450 gr

Orez cu creveți / Rice with shrimps                                                                   39
Creveți, roșii cherry, busuioc, unt
Shrimps, cherry tomatoes, basil, butter 200 gr       

Orez cu legume / Rice with vegetables                                                                        29
orez, morcov, roșii, cherry, busuioc, dovlecel, ardei gras, 
apio, usturoi 
rice, carrot, tomatoes, cherry, basil, pumpkin, bell pepper,
celery, garlic 250 gr

Orez basmati aromat                                                                                17
Aromatic basmati rice
orez basmatti, semințe dovleac, ceapă verde, merișoare, 
semințe floarea soarelui
basmatti rice, pumpkin seeds, green onions, blueberries, 
sunflower seeds – 200gr



Platou mediteranean                                                                                  62 
Mediterranean plate 
calamar, caracatiță, creveți, scoici, rucola, lup de mare, parmezan 
squid, octopus, schrimps, mussels, sea bass, rucolla, parmesan – 300 gr

Somon la grătar cu broccoli și baby morcov  sote                                                 43
Grilled salmon with broccoli and baby carrot sauted – 300gr

Scoici în sos de vin alb                                                                69
mussels in white wine sauce – 500 gr

Ton file cu sparanghel verde, roșii cherry coapte și busuioc            64
tuna file with green asparagus, baked cherry tomatoes and 
fresh basil – 360 gr

Platou cu creveți și sos de lămâie                                                           55 
Shrimps with lemon sauce 
creveți, rucola, lămâie, 
shrimps, rucolla, lemon – 300 gr

Lup de mare la grătar / grill                                                                                              47 
400 gr

lei



Piept de curcan la grătar / Grilled turkey breast                               39
piept de curcan, legume la grătar
turkey breast, vegetable griled mix – 300gr

Pulpă de rață la garniță                                                                 49
cu dulceață de portocale și piure cu pastă de trufe                       
Duck haunch with homemade orange jam and mashed truffles  
300 gr

Wrapp pui                                                                                            29
piept de pui la gratar, ardei gras, ceapa verde, maioneza, 
busuioc, mix salată 
grilled chicken breast, bell pepper, green onion, mayonnaise,
basil, salad mix - 250 gr

Piept de pui la grătar cu sos gorgonzola și piure de cartofi           30
Chicken breast on the grill with 
gorgonzola sauce and mash potatoes – 300 gr

Mușchiuleț de porc în sos de muștar franțuzesc                        45
Pork tenderloin with french mustard sauce 
mușchiuleț de porc muștar franțuzesc, smântână, piure de cartofi   
tenderloin pork, french mustard, cream, mashed potatoes – 300 gr

Coaste de porc cu sos barbeque și cartofi prăjiți                         58
Pork spare ribs with barbeque souce and fries – 650 gr

Mușchi de vită, sos demiglace, sparanghel la plită                      69
tenderloin beef, demiglace sauce, asparagus on the grill 300 gr

Tăiței cu mușchi de vită / Beef fried noodles                                  44
tăiței, mușchi de vită, ardei gras, țelină, usturoi, ceapă verde, 
morcov, urechi de lemn, boabe soia, sos soia
noodles, tenderloin, beef, celery, carrot, wood ear mushrooms, 
edameme, soja sauce  – 350 gr

Obrăjori de vițel slow cook cu piure de cartofi                           52
Slow cook veal cheeks
obrajori de vițel, cimbrisor fresh, ardei gras roșu, mozzarella
ciuperci simeji, ceapă verde
calf chews, fresh thyme, red bell pepper, mozzarella
simeji mushrooms, green onions 380 gr

lei

Antricot de vită americană la grătar                                            120
Rib eye steak
antricot de vită, unt, trufe 
Rib eye, butter, truffles 320 gr

Piept de curcan / Grilled turkey breast  200 gr                                                                          25 

Piept de pui / Chicken breast  200 gr                                       20 

Mușchiuleț de porc / Pork tenderloin 200 gr                         26 

Mușchi de vită / Tenderloin beef 220 gr                                  50 

Coaste de porc / Pork spare ribs 550 gr                                 40



Mix de cartofi copți                                                                              17
Mixed baked potatoes
cartofi, cartofi dulci, ulei de masline, 
cimbrisor fresh, rozmarin fresh, 300 gr

Cartofi prăjiți / Fries 200 gr                                                                                                       16 

Piure de cartofi
Mashed potatoes  200 gr                                                                                                  15 

Legume la grătar 
Grilled vegetables r  300 gr                                                                                                              17  

Brocoli cu morcovi sote / 
Broccoli with carrots sautéed  300 gr                                                                                   17 

Piure  de cartofi cu trufe / 
Mashed potatoes with truffles 200 gr                                                                                  17 

Orez  /Rice100 gr                                                                                                                   15 

Sparanghel / Asparagus 150 gr                                                                                                           17



Platou brânzeturi / Cheese platter                  34
gorgonzola, parmezan, camembert, brie, 
fructe confiate, fructe proaspete 
gorgonzola, parmezan, camembert, brie,
candied fruits, fresh fruits – 250 gr

Tartă de nuci pecan / Pecan tart                    28
nuci pecan, miere, unt, ouă, vanilie 
pecan nuts, honey, butter, eggs, vanilla – 180 gr

Mousse au chocolate – 180 gr                         25

Tort de mere și bezea                                          27
apple meringue cake – 180 gr

HOME MADE CHOCOLATE                                          27 
cacao, unt, nuci pecan, lapte praf, 
portocală, fructe proaspete - 150gr

lei



FRESH 330 ml
Fresh portocale / gref / mixt                                                                                            15
Fresh portocale / kiwi / banană / papaya / ananas / capșune                                         18

LIMONADĂ / LEMONADE   430 ml
Limonadă clasică                                                                                                                15
Limonadă cu mentă                                                                                                           17
Limonadă cu 
kiwi / căpșune / ananas / fructe de pădure / pepene galben                        20

SMOOTHIES 430 ml
Berry Smoothie                                                                                                                   24
Afine, fructe de pădure, banană, suc de portocale, semințe de dovleac     
Blueberries, berries, banana, orange juice, pumpkin seeds

Papaya Smoothie                                                                                                                24
Papaya, banană, suc de lămâie, semințe de dovleac, lapte de migdale
Papaya, banana, lemon juice, pumpkin seeds, almond milk

Pina Colada Smoothie                                                                                                      24
Ananas, banană, lapte de cocos, semințe de dovleac
Pineapple, banana, coconut milk, pumpkin seeds

Spinach Smoothie                                                                                                           24
Spanac, banană, kiwi, suc de portocale, semințe de dovleac
Spinach, banana, kiwi, orange juice, pumpkin seeds

SHAKE   330 ml
Shake fructe de pădure                                                                                                  24
Banana shake                                                                                                                 24
Chocolate shake                                                                                                             24

HOT DRINKS 200 ml
Hot black / Hot white chocolate                                                                    15

HOMEMADE TEA   320 ml
Ceai de ghimbir și lămâie / Lemon and ginger tea                                                         17
Ceai de portocală și mentă proaspătă / 
Orange and fresh mint tea                                                                             17

TEA  320 ml
Trandafir                                                                                                                           20
Sunshine dream                                                                                                               15
Earl Grey Tea                                                                                                                    15
Green Jasmine                                                                                                                 15
Mashala chai                                                                                                                    15
Valeriană                                                                                                                          15
Salvie                                                                                                                               15
Tei                                                                                                                                     15
Mușețel                                                                                                                            15

lei



LONG DRINKS
Long Island 300 ml                                    32
Campari Orange 200 ml                            24
Sex on the Beach 300 ml                          27
Cuba Libre 250 ml                                     25
Caipiroska 150 ml                                      25
Pina Colada 300 ml                                   25
Mojito 300 ml                                             24
Margarita 150 ml                                        25
Hugo 300 ml                                              26
Aperol Spritz 300 ml                                  26
Caribbean lady 300 ml                              32 

SPIRITS                                            40ml

Beluga                                                      29
Finlandia                                                     16
Hendrix                                                       24

Tequila Lunazul Blanco                             16

Havana 7YO                                                20

Lagavulin 16YO                                         43
Glenlivet 18YO                                          43
Glenfiddich 12YO                                      26
Chivas Regal 12YO                                   25
Jack Daniel’s                                              22
Jameson                                                     16

Hennessy XO                                             62
Courvoisier XO                                       35

Bailey’s                                                      16

Armaretto Disaronno                                 20

Martini                                                        15
Campari                                                     16

Jagermeister                                              16

Fernet Branca Menta                            16

lei
NON ALCOHOLIC COCTAILS 300 ml

Green apple                              17        
Strawberry splash                            17 
Tropical                                             17

BEER
Amstel  330 ml                                                                                             15    
Paulaner 500 ml                                                                                          16
Paulaner nefiltrată 500 ml                                                                       16
Paulaner brună 500 ml                     16 
Heineken 330 ml                                 10
Heineken fără alcool 330 ml                         10
Corona 330 ml                                       15 
Draft Heineken 400 ml                    10

SNACKS 
Nachos 150 gr                                               15
Alune / Peanuts 135 gr                                  15
Guacamole 150 gr                                          15

SOFT DRINKS
Coca-Cola / Coca Cola zero 250 ml                  10
Schweppes Mandarin / Tonic 250 ml            10
Sprite 250 ml                                          10 
FuzeTea piersică 250 ml                   13
Apă plată Dorna / Apă minerală 330 ml       10
Apă plată Dorna / Apă minerală 750 ml       14
RedBull 250 ml                                                     15

CAFEA / COFFEE
Espresso / Ristretto / Americano                                  10
Espresso Double 60 ml                                                 13
Machiatto 50 ml                                                           10
Cappuccino 150 ml                                                        14
Cappuccino Viennese 
Cafe Latte / Ness Frappe 200 ml                                   15
Frappe Flavor 
Caramel / Chocolate / Mint 330 ml                                20 
Flat White 150 ml                                                           13
Affogato caffe 150 ml                                                     24
(Ice cream, espresso dublu) 
Ice cream espresso 150 ml                                            20
Irish Coffee 200 ml                                                          23
Lapte 40 ml     2                                                          15

lei



ȘAMPANIE / CHAMPAGNE                 150 ml / 750 ml

Moet & Chandon brut 12%                                        398    

SPUMANT / SPARKLING                      150 ml  / 750 ml

Cuartz brut / Gîrboiu                                                     75
 Plavie, Fetească albă       
Cuartz Rose / Gîrboiu                                                  75
Crisecco / Cricova                                                   15 / 62
 Plavie, Fetească albă

VIN ALB / WHITE WINE                                                        150 ml / 750 ml

Iacob / Davino                                                                                       18 / 91
 Fetească albă, Sauvignon blanc 
Chateau Grezan                                                                                   18 / 92
 Muscat & Sauvignon Blanc Barbacane 
Liliac                                                                                                    25 / 110
 Sauvignon blanc / Lechinta, Transilvania, România
Bacanta / Gîrboiu                                                                                   18/92
 Sauvignon blanc fume
La petitte Sophie / Gitana                                                                   26 / 121
 Chardonnay, Fetească regală, Riesling
Vinohora / Purcari                                                                                 19 / 93
 Fetească albă / Chardonnay
Cuvee X / Lacerta                                                                           25 / 112
 Pinot gris, Fetească albă, Chardonnay / Dealu Mare, România
Cricova                                                                                                15 / 68
 Chardonnay
Liliac private selection                                                                       33 / 158
 Sauvignon blanc
Davino Revelatio                                                                               35 / 168
 Sauvignon blanc / Fetească albă
Caii de la Letea / Sarica Niculițel                                                        19 / 95
 Aligote EDIȚIE LIMITATĂ
Alb de Purcari / Purcari                                                                      33 / 151
 Alb de Purcari
Petro Vaselo                                                                                        19 / 88
 Chardonnay   
Ice wine /Purcari (50 ml)                                                                     22 / 149
 Muscat Ottonel
Dulce / Sweet

lei

lei

VINURI ROSE / ROSE WINE  150 ml / 750 ml

Vinohora / Purcari                                          20 / 92
Fetească neagră / Montepulciano
Liliac Rose                                                      19 / 92
Lechinta, Transilvania, România
Rose / Lacerta                                                19 / 92
Dealu Mare, România
Rose / Cricova                                                15 / 68
Cabernet Sauvignon, Merlot

VIN ROȘU / RED WINE                                        150 ml / 750 ml

Iacob / Davino                                                                         19 / 93
 Fetească neagră / Cabernet Sauvignon
Bacanta / Gîrboiu                                                                  25 / 110
 Fetească neagră Barrique
Serafim / Licorna                                                                    19 / 92
 Fetească neagră / Cabernet Sauvignon
Flamboyant / Davino                                                            56 / 265
 Merlot / Fetească neagră / Cabernet Sauvignon
10 Vendemmie                                                                     43 / 193
 Montepulciano
Petro Vaselo                                                                         19 / 88
 Cabernet Sauvignon
Negru de Purcari / Purcari                                                  33 / 151
 Negru de Purcari
Corcova                                                                               19 / 90
 Merlot / Syrah / Cabernet Sauvignon
Lupi / Gitana                                                                       38 / 165
 Merlot / Saperavi / Cabernet Sauvignon
Liliac Private selection                                                     38 / 165
 Merlot 
Cricova                                                                                15 / 68
 Cabernet Sauvignon
Lacerta Cuvee IX                                                                24 / 149
 Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească neagră, Shiraz

lei

lei



Dacă ați ajuns să citiți aceste rânduri, înseamnă că ați ajuns acasă 
la Simona și Decebal. Ei sunt aproape tot timpul aici în calitate 
de oameni care, prin tot ceea ce vă oferă, vă arată cât sunteți de 
importanți și că pot exista locuri în care ceea ce vă doriți contează.

Cum a apărut UBLO? 
Decebal: A apărut din dorința noastră de a găsi un loc în care să 
ne simțim bine, un loc în care să ne simțim ca acasă. Cochetam cu 
această idee de mai multă vreme, așa că într-o zi ne-am spus hai să o 
facem noi! Să creăm acest loc unde să primim oamenii așa cum ne-ar 
plăcea nouă să fim primiți. 
Până când am reușit să formăm o echipă după sufletul nostru, noi ne-
am ocupat de orice a fost necesar, am fost inclusiv barmani, bucătări, 
ospătări. Aveam credința că, atâta timp cât vom oferi cu tot sufletul 
produse de bună calitate, vom păstra temelia acestei familii numită 
UBLO; respectând clienții, totul va fi PERFECT!

Mie mi se pare extraordinară atmosfera pe 
care voi reușiți să o creați aici! Ce vă inspiră 
zilnic, ce vă motivează?
Simona: Mulțumim mult pentru aprecieri. 
Eu m-am gândit așa: de aproape 10 ani creez haine pentru femei. Îmi 
plac oamenii, ador să interacționez cu ei, să știu ce îi face să se simtă 
bine, fericiți, speciali. Este minunat să îmbraci pe cineva iar ulterior 
acea persoană să se simtă frumoasă, mândră, încrezătoare. Ei bine, 
exact asta vrem să facem și aici. 
La atelier aveam grijă de felul în care se îmbracă oamenii, aici avem 
grijă de felul în care se simt oamenii, ce consumă oamenii, de calitatea 
timpului petrecut. Oamenii mă inspiră. Nevoile lor mă motivează. 
Promovăm un stil de viață sănătos. Asta ne dorim pentru noi, asta 
vrem să oferim! 

Decebal: Aici mâncăm! Atât noi cât și copiii noștri. Ne motivează 
oamenii și nevoile lor, pentru că am crescut împreună cu ei. 
Empatizând și observând ce le place, am simțit ce trebuie să 
dezvoltăm, ce trebuie să aducem nou. Cred că se simt ca acasă aici 
deoarece ei, dorințele lor sunt parte din tot ceea ce este UBLO. 
Ne motivează faptul că suntem împreună!

de Mihaela Anton (Mișa)



Ce ați vrea să știe oamenii despre UBLO?
Simona: UBLO este visul nostru, viața noastră, familia noastră, 
credința noastră și, cel mai important pentru noi, este materializarea 
visului părinților noștri prin mâinile noastre.
UBLO este dovada că poți să-ți realizezi visul dacă, bineînțeles, te 
trezești din el și începi MUNCA...MUNCA...MUNCA, cu ambiție, 
determinare, curaj și credință. Ce vede omul când ajunge la UBLO 
este rezultatul unei munci creative și susținute în echipă. Iubim ceea 
ce facem! Împreună suntem VOCEA UBLO, pe care o exprimăm 
inclusiv prin muzică live, noi încurajând persoanele care au hobby 
muzica să vină la noi.

Organizați și evenimente?
Decebal: Oaspeții noștri vor să-și petreacă momente importante din 
viață la noi. Putem găzdui aproximativ 62 persoane în restaurant, 
terasa dispune de 35 locuri. Da, organizăm și evenimente!

Obloanele au vreo poveste?
Decebal: Cum se putea altfel? La noi toate au cumva o poveste. 
9 dintre acestea au peste 50 de ani, și sunt din lemn masiv. Le-
am cumpărat de la o doamnă din Târgoviște. Le-am șlefuit, le-am 
curățat și le-am dat o nouă viață. De Revelion, în 2017 vopseam 
obloane. Bând un pahar de șampanie, stabilind obiective noi, am 
simțit bucurie... am intrat în noul an încrezători în visul nostru. Am 
colaborat foarte bine cu un tânăr arhitect, ideile multor oameni se 
regăsesc în acest spațiu. Până și copiii noștri au participat la decorare. 

Simona: Trebuie să spun că Decebal a făcut bucată cu bucată 
șemineul. Eu îmi doream un șemineu în casă, și el mi l-a dăruit. 
El este Brâncuși al meu (râde). Vrem să fie bun, să fie curat, să fie 
zâmbet. Să fie bun, să fie curat, să fie zâmbet! 



Știu că este greu de ales, însă îmi doresc să 
vorbiți puțin despre cel mai frumos moment 
trăit de voi aici
Decebal: Cel mai frumos moment pe care eu l-am trăit aici a fost 
deschiderea. Într-o zi de joi, 16 august, 2018. Am avut pahare și farfurii 
din casă, de la familie, de la părinți. A fost ca o petrecere din facultate. 
Pe lângă mulți prieteni au venit și oameni pe care nu-i cunoșteam, 
care ne felicitau, care ne văzuseră de fiecare dată muncind aici, plini 
de vopsea, încercând să dăm viață unui spațiu. Au intrat de curiozitate 
și au rămas de plăcere. I-am simțit pe toți bucuroși. Atunci am avut 
certitudinea că am făcut o treabă bună.  

Simona: Eu m-am simțit pe deplin fericită când am avut echipa 
completă. Când am reușit să strângem alături de noi oamenii pe care 
ni-i doream. Atunci am simțit cumva că s-a închis cercul. Au fost 
situații când oaspeții noștri au devenit pentru câteva momente parte din 
echipa noastră, de exemplu ne-au ajutat la servire în zilele în care am 
fost foarte aglomerați. Unii vin aprope zilnic la noi, ne încurajează, ne 
susțin. Acelea sunt momentele în care îmi este întărită credința că SE 
POATE!!! Oamenii pot multe... bune... frumoase... comunitățile pot 
schimba multe fiind necesar doar să ne adunăm.



Ce gânduri de viitor aveți?
Simona: UBLO este un stil de viață. Interacțiunea umană este 
medicament și elixir de viață lungă și frumoasă. Suntem cu toții 
aici, suflet lângă suflet, suntem pe zi ce trece tot mai mulți. Ne 
descoperim, ne reinventăm, ne dezvoltăm, ne specializăm, astfel 
reușind să fim împliniți și să oferim ce e mai bun celor din jurul 
nostru.

Se pare că am ajuns la ceva ce voiam să 
aflu. Cum vă alegeți angajații?
Decebal: Cu sufletul. Ei sunt colegii noștri, fac parte din familia 
UBLO. Lucrăm împreună, ne sprijinim, colaborăm. Îmi doresc să 
se simtă relaxați, să vină aici cu drag. Energia pe care ei o transmit 
oaspeților noștri este extrem de importantă. Uniforma lor îmi 
doresc să fie zâmbetul și atenția. Au un ecuson, oamenii știu cine 
îi servește, știu cui să se adreseze.



În fiecare duminică ascultăm muzică live și 
te așteptăm să o ascultăm împreună.
Iar dacă știi să cânți te invităm cu drag la microfon.
Duminică live 19:00 - 21:00

Sunday Live & open mic

sunday live

open mic
&

Open mic - cântă cine vrea
o oră înainte și dupa concert.



ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR
Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni! În cazul în care sunteți intolerant/alergic la un 
ingredient, înainte de a comanda orice preparat din meniul nostru, consultați lista cu ingredientele 

conținute de preparate, și/sau întrebați personalul.

LISTA ALERGENI:
• Ouă • Lapte • Pește • Crustacee (de exemplu: crabi, homari, raci, creveți) • Moluște (de exemplu: 
midii, stridii, calamari) • Arahide • Nuci (de exemplu: migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, brazils, 
fistic, nuci de Macadamia și nuci de Queensland)• Semințe de susan • Cereale care conțin gluten 
(grâu, secară, orz, ovăz sau hibride) • Soia • Țelină • Muștar • Lupin • Dioxid de sulf și sulfiți (la o 

concentrație de mai mult de 10 ppm)

*UNELE PRODUSE IN DECURSUL ANULUI SUNT CONGELATE (VINETE,  BURGER,  SUPĂ 
FRUCTE DE MARE, PASTE CU FRUCTE DE MARE, SALATĂ  CU CREVEȚI, OREZ CU CREVETI, 

PLATOU MEDITERANEAN, PLATOU CREVEȚI, SCOICI GORGONZOLA,  
MUȘCHI DE VITĂ, TON FILE, TARTAR TON).
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Strada Clucerului 54, București
ublobistro.ro • facebook.com/ublobistro • instagram.com/ublobistro

rezervări 0743 447 476


