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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 Desert și Băuturi.

Starters

Fel Principal

Borș de Pui Roast

300 g

Gulaș Tradițional de Porc

400 g

Cea mai cremă de Ciuperci

300 g

Schnitzel de Pui cu Zâmbete

400 g

Penne Pomodoro din Vacanță

350 g

Penne Bolognese în stil italian

350 g

Piept de Pui caramelizat cu Suflet Dulce

400 g

Unde-s doi și Pofta crește

400 g

Caesar cu Pui

350 g

farfurie gustoasă cu borș românesc din pui
frumos, cu anghinare și sparanghel
supă cremă mirobolantă cu textură fină,
iubire de ciuperci champignon și parfum
de trufe

rețetă serioasă și sățioasă cu ce e mai fin în
ceafa de porc și legume, găluște și murături
așezat cuminte lângă piure și salată coleslaw
paste delicioase cu sos roșu, busuioc și parmezan

Cremă Intensă de Roșii

300 g

supa care îți dă totul de fiecare dată și te face
să zâmbești, cu gust dens și intens, busuioc
verde și smântână

Salată de Vinete

300 g

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

cu faimosul sos bolognez în care simți carnea
de vită, legumele și un strop de vin roșu
pregătit cu imaginație și legume la tigaie

2 cârnați afumați după Pofta Românească autentică,
cartofi prăjiți, muștar, hrean și câteva murături
salată, crutoane și roșii cherry, toate frăgezite cu
dressing Caesar și acoperite cu carne de puiuț

- 23,9 lei Tratament Preferenţial
Pentru fiecare Răsfăț de Prânz, Desertul, Apa, Cafeaua
și Sucul vin la preț special. Pentru că meriți!
Pauza de dulce

150 g / 8,9 lei

desert super delicios, care îți face inima să zâmbească

Apă plată / minerală Dorna

330 ml / 4,5 lei

Coca-Cola / Fanta / Sprite
Espresso 

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

250 ml / 4,5 lei
30-50 ml / 4,5 lei

