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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Așa și noi. Îți pregătim acum
un Răsfăț de Prânz super delicios. Alege și combină un Starter cu un Fel Principal
și primești un meniu diferit de fiecare dată și Tratament Preferențial la băuturi.

Starters

Fel Principal

Borș de pui Roast

350 g

Schnitzelul Stadio Reinventat

450 g

Salată de Vinete

300 g

Spaghetti Carbonara

400 g

Cea mai Cremă de Ciuperci

300 g

Salată Caesar de Pui

400 g

Cremă Intensă de Roșii

300 g

Ceafă Fragedă de Porc

380 g

Hummus bi tahini

450 g

farfurie mare și gustoasă cu borș
românesc din pui frumos, cu anghinare și
sparanghel
vinete coapte românește,
cu maioneză de casă
supă cremă cu textură fină de
ciuperci champignon, parfum de trufe
și gust perfect
supa care îți dă totul de fiecare dată,
cu gust dens și intens, busuioc verde și
smântână

adică făcut mai bun decât până acum,
alături de catifelatul piure și salată colorată
de varză cu maioneză
povestea italiană cu paste frumoase,
suuuper bune și pancetta
foi de salată iceberg, lollo rosso și lollo biondo,
crutoane și roșii cherry, toate frăgezite cu dressing
Caesar și acoperite cu carne de pui
aleasă cu grijă, în „mood tradițional“, cu cartofi
prăjiți și salată colorată de varză cu maioneză
hummus făcut în casă după o rețetă reinterpretată
și servit, din tot sufletul, cu focaccia, boabe de
rodie, sos de tahine și iaurt

- 22,9 lei Tratament Preferenţial
Pentru fiecare Răsfăț de Prânz, Apa, Cafeaua și Sucul vin la un preț special.
Pentru că meriți!
Apă plată Dorna
Apă minerală Dorna 

330 ml
330 ml

Coca-Cola / Fanta / Sprite
Espresso 

- 4,5 lei De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00

250 ml
30-50 ml

