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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Așa și noi. Te lăsăm să alegi
un alt prânz de fiecare dată când vii la noi. Avem acum trei variante pe care
le schimbăm la fiecare două zile, din care îți construiești Răsfățul de Prânz cu
un Starter și un Fel Principal. Să ai un Prânz fericit!

Starters

Fel Principal

Bruschettina

180 g

Burger fără pic de carne

550 g

Borș de Pui Roast

350 g

Schnitzel Stadio All-inclusive

450 g

tablou de vacanță cu gust sicilian din
roșii coapte și usturoi, pe o felie de pâine
prăjită exact cât trebuie

farfurie mare și gustoasă cu borș
românesc din pui frumos, cu anghinare
și sparanghel

combinație magică cu gust american
de burger pe bază de năut și porumb,
servită în chiflă lângă cartofi prăjiți

schnitzel de pui în crustă elevată cu
pătrunjel verde, semințe de dovleac
prăjite și fulgi de ovăz, la pachet cu
o garnitură de cartofi funky și salată
rucola cu ouă de prepeliță

- 22,9 lei De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00.
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Everything is better and more beautiful when you have where to choose
from. So are we. Now we have 3 variants, which we change once
every 2 days, to let you have your own personalized Lunch Break with
a Starter and an Main dish. Happy Lunching to you!

Starters

Main Dishes

Bruschettina

180 g

Burgerless

550 g

Romanian Chicken Soup

350 g

Schnitzel Stadio All-inclusive

450 g

the original flavour from Sicily,
made with holiday feelings, baked
tomatoes and garlic, seated on a
perfect toasted bread

one big and tasty chicken soup
prepared in the local way, with
“borș”, artichoke, asparagus and
more delicious ingredients

the magic combination with an
American taste of chickpea burger
and corn, served in a bun next to
French fries

chicken schnitzel prepared in green
parsley, roasted pumpkin seeds and
oatmeal crust, delivered along funky
chips, Arugula salad and fried egg

- 22,9 lei To be enjoyed from Monday to Friday, between 12:00-15:00.
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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Așa și noi. Te lăsăm să alegi
un alt prânz de fiecare dată când vii la noi. Avem acum trei variante pe care
le schimbăm la fiecare două zile, din care îți construiești Răsfățul de Prânz cu
un Starter și un Fel Principal. Să ai un Prânz sănătos!

Starters

Fel Principal

Hola Tacos

250 g

Specialitatea Stadio de Pui

400 g

Cea mai Cremă de Ciuperci

300 g

Hummus

450 g

gustare mexicană de poveste, din pulpă
de vită așezată în tortilla și acoperită cu
cheddar, servită cu salsa tradițională din
roșii, ceapă, ulei de măsline și puțin usturoi

supă cremă cu textură fină de
ciuperci champignon, parfum de
trufe și gust perfect

artă din bucătărie cu piept de pui
marinat, pregătit pe grill, cu sos
de parmezan, rucola, cartofi noi
și spanac călit în unt

hummus făcut în casă după
rețeta originală cu năut, pastă de
tahini, ulei de măsline, usturoi și
zeamă proaspătă de lămâie

- 22,9 lei De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00.
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Everything is better and more beautiful when you have where to choose
from. So are we. Now we have 3 variants, which we change once
every 2 days, to let you have your own personalized Lunch Break with
a Starter and an Main dish. Healthy Lunching to you!

Starters

Main Dishes

Hola Tacos

250 g

Stadio’s Chicken Special

400 g

The Soupest Mushroom Cream

300 g

Hummus

450 g

mexican storytelling bite, from cheddar
covered beef filled tortilla, enjoyed
next to a traditional salsa of tomatoes,
onions, olive oil and a hint of garlic

cream with a fine texture of
champignon mushrooms, truffles
perfume and a perfect taste

art cuisine with marinated chicken
breast prepared on grill with
parmesan sauce, Arugula, potatoes
and spinach in butter

homemade hummus served as it
should be, after the original recipe
with chuck, tahini paste, olive oil,
garlic and fresh lemon juice

- 22,9 lei To be enjoyed from Monday to Friday, between 12:00-15:00.
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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Așa și noi. Te lăsăm să alegi
un alt prânz de fiecare dată când vii la noi. Avem acum trei variante pe care
le schimbăm la fiecare două zile, din care îți construiești Răsfățul de Prânz cu
un Starter și un Fel Principal. Să ai un Prânz copios!

Starters

Fel Principal

Salată de Vinete

300 g

Papardelle Pollo

400 g

Borș de Pui Roast

350 g

Mușchi Fraged de Porc

380 g

vinete coapte românește, cu
maioneză de casă, ardei copți și
chutney de roșii

farfurie mare și gustoasă cu borș
românesc din pui frumos, cu
anghinare și sparanghel

paste late și plate, făcute în casă,
cu piept de pui crocant, pancetta
și spanac

gust pe săturate cu cel mai fin
piure de cartofi pe care ți l-ai
putea dori

- 22,9 lei De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00.
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Everything is better and more beautiful when you have where to choose
from. So are we. Now we have 3 variants, which we change once
every 2 days, to let you have your own personalized Lunch Break with
a Starter and an Main dish. Tasty Lunching to you!

Starters

Main Dishes

Eggplant Salad

300 g

Papardelle Pollo

400 g

Romanian Chicken Soup

350 g

Tender Pork Meat

380 g

Romanian prepared eggplants,
with homemade mayonnaise, baked
peppers and tomatoes chutney

one big and tasty chicken soup
prepared in local style, with “borș”,
artichoke, asparagus and more
delicious ingredients

flat and wide homemade pasta,
with crispy chicken breast, pancetta
and spinach

with the softest mashed potatoes
you could wish for

- 22,9 lei To be enjoyed from Monday to Friday, between 12:00-15:00.

