
M E N I U  D E L I V E R Y

•  # STAYAT H O M E  • 

B R U N C H

SALATĂ NORMANDIE, CU 
BRÂNZĂ CAMEMBERT, PIERSICĂ 

ȘI ALUNE DE PĂDURE 
bucăți de Camembert pregătite în pesmet Panko și 

așezate alături de foi de salată verde, sos de zmeură, 
carpaccio de piersică, prosciutto crudo, alune de 

pădure rumenite la cuptor și spumă de lime 

400 g / 34.9 lei  

SALATĂ CAESAR CU SOMON 
salată faimoasă cu foi de salată Iceberg, Lollo Rosso 
și Lollo Biondo, somon, crutoane și roșii cherry, toate 

fragezite cu dressing Caesar homemade 

350 g / 32.2 lei  

SALATĂ CAESAR CU PUI 
alegerea perfectă pentru prânz sau cină, pregătită 

cu foi de salată proaspete, piept de pui fraged, roșii 
cherry, crutoane și sos Caesar homemade 

350 g / 32.2 lei  

SALATĂ VEGETARIANĂ CU HALLOUMI 
o deliciozitate vegetariană cu foi de salată, 

halloumi meditereanean pregătit pe grill, roșii 
uscate, sfeclă coaptă, rucolă, dovlecei, morcovi, 
sparanghel, semințe de in, rodie și un dressing 

senzațional de migdale 

380 g / 34.9 lei 

BORȘ DE PUI ROMÂNESC 
gust tradițional românesc, asezonat delicios 

cu anghinare și sparanghel 

300 g / 16.7 lei  

SUPĂ CREMĂ DE ROȘII 
supă care te face să zâmbești, cu gust dens și 

intens, smântână și busuioc verde 

300 g / 15.8 lei  

SUPĂ CREMĂ DE CIUPERCI 
supă de care te vei îndrăgosti iremediabil, 

pregătită cu ciuperci champignon proaspete, 
parfum de trufe și puțin ulei de măsline 

300 g / 15.8 lei

•  S U P E  /  C I O R B E  •

CEA MAI BUNĂ SALATĂ DE 
VINETE COAPTE 

cea mai bună salată de vinete făcute în casă pe care 
o vei mânca, cu maioneză de casă, ardei copți și 

chutney de roșii 

300 g / 23.9 lei  

DEZMĂȚ SOCIAL 1 
dezmăț la pachet cu ouă ochiuri, pancetta, roșii, 

cartofi prăjiți, cașcaval, ceapă roșie caramelizată și 
puțin pătrunjel presărat pe deasupra 

400 g / 22.5 lei  

SOCIAL 1’S CLUB 
pâine toast, cu piept de pui pregătit frumos, 

pancetta, salată verde, maioneză făcută în casă, 
usturoi, roșii și cașcaval 

350 g / 24.9 lei  

OUĂ POȘATE CU AVOCADO & 
BABY SPANAC 

o chiflă proaspătă cu 2 ouă poșate, avocado, brânză 
feta, baby spanac, măsline kalamata și un mix super 

bun de nuci și semințe sănătoase 

250 g / 25.7 lei

•  S A L AT E  P R OA S P E T E  •

BURGER SOCIAL 1  
burger delicios de vită, cu sos barbeque afumat în 

casă, maioneză cu chives, cheddar și castraveți murați 

320 g / 38.6 lei  

BURGER DE VITĂ JAPONEZĂ WAGYU 
burger minunat din faimoasa vită japoneză Wagyu, 

răsfățată și încântată cu muzică simfonică, peste 
care am așezat cheddar, pancetta și maioneză cu 

trufe, și lângă care vei primi cartofi adevărați prăjiți 

400 g / 59.9 lei  

BURGER DE SOMON 
după o rețetă cu somon delicios, sos remoulade, 

castraveți fresh, iaurt cremos și puțin mărar 

320 g / 37.6 lei  

CHICKEN BURGER SOCIAL 1
din șnițel de pui crocant învelit în crustă de fulgi de 

porumb, acompaniat de salată de varză, cașcaval 
Cheddar și îmbrățișat de o chiflă cu susan. Se 

servește alături de cartofi naturali prăjiți 

450 g / 35.9 lei

•  B U R G E R I I  S O C I A L 1  •

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI 
blat italian acoperit cu sosul secret, mozzarella, 
prosciutto cotto și ciuperci puțin caramelizate. 

Maravigliosa! 

480 g / 33.9 lei  

PIZZA MARGHERITA 
pizza molto gustosa, cu sos de roșii făcut în casă, 

acoperită cu mozarella și busuioc proaspăt  

400 g / 26.5 lei  

PIZZA SOCIAL 1 
blat pufos, cu mozzarella, brânză cheddar, rucola și, 

la final, prosciutto crudo și puțin ulei de busuioc  

550 g / 35.3 lei  

PIZZA TANTI FORMAGGI 
blat pufos cu sos Social 1, mozzarella, cheddar, 

gorgonzola și ricotta, oregano și parmezan  

500 g / 35.3 lei  

PIZZA TUTTI SALUMI 
cu salam Chorizo, prosciutto cotto și jambon, 

mozarella și sos secret Social 1 

500 g / 36.3 lei 

FOCCACIA FĂCUTĂ ÎN CASĂ
 clasică / cu parmezan / cu usturoi

250 g / 12.90 lei 

LINGUINI CU CREVEȚI 
linguine lungi și late, pregătite în casă, 

acompaniate de creveți Black Tiger, roșii proaspete, 
sos de roșii și puțin usturoi 

400 g / 37.5 lei  

LINGUINI AL POMODORO 
linguine homemade, cu sos de roșii aromat cu 

busuioc, vin alb și un vârf de usturoi 

350 g / 27.9 lei  

LINGUINE FINE CU CIUPERCI 
paste subțirele, făcute în casă și pregătite cu un 

savuros sos alb, trei feluri de ciuperci, sparanghel, 
trufe și parmezan. Certo! 

380 g / 32.5 lei  

PASTE CARBONARA 
probabil cele mai iubite spaghetti făcute în casă, 

de inspirație italiană, cu pancetta afumată și 
Chips din Parmigiano Reggiano 

380 g / 30.8 lei  

SPAGHETTI CU PUI  
paste frumoase și delicioase, făcute în casă, cu piept 

de pui pe grill, cremă de spanac, pancetta și puțin 
usturoi 

400 g / 33.9 lei

•  P I Z Z A D E  L A • 

S O C I A L 1
•  PA ST E  C U  • 

Ș COA L Ă Î N  I TA L I A

COMANDĂ LA  
0731 33 33 11

Livrăm gratuit direct acasă, în București și Ilfov*. 
Comanda minimă este de 60 lei pentru București 

și 100 lei pentru Ilfov.
*Otopeni, Tunari, Voluntari, Mogoșoaia, Chitila, Pantelimon, 

Bragadiru și Popești-Leordeni
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G R I L L

MUȘCHI DE VITĂ ARGENTINIANĂ 
de origine fragedă 

200 g / 71.4 lei  

ANTRICOT DE VITĂ DIN URUGUAY 
gustul suprem din vită 

280 g / 74.5 lei  

COASTE DE PORC SOCIAL 1 
din Raiul gustului, cu sos barbeque pregătit în casă 

500 g / 38.2 lei  

COASTE FRAGEDE DE MANGALIȚĂ 
de mangalită, rumenite frumos la cuptor 

500 g / 71.8 lei  

CÂRNAȚI AFUMAȚI  
2 cârnați afumați după pofta românească autentică 

250 g / 28.8 lei  

BIBAN DE MARE 
file de pește sănătos și frumos 

300 g / 39.8 lei  

SOMON CROCANT 
file de somon, pe grill, cu pielea crocantă 

200 g / 39.6 lei  

CREVEȚI  
cu gust de vacanță 

180 g / 35.9 lei  

CEAFĂ DE PORC 
fragedă și bună 

250 g / 27.5 lei  

CEAFĂ DE MANGALIȚĂ 
în stil domnesc 

250 g / 44.9 lei

BRÂNZĂ HALLOUMI  
așezată pe grill, și acompaniată de miere și nucă 

200 g / 30.1 lei  

PIEPT DE PUI CROCANT 
cu muștar Dijon și miere 

200 g / 26.1 lei  

ISTANBUL KEBAB  
după o rețetă turcească clasică 

250 g / 32.0 lei  

G A R N I T U R I

CARTOFI PRĂJIȚI  
din cartofi naturali și delicioși  

200 g / 9.9 lei  

CARTOFI PRĂJIȚI CU PĂTRUNJEL  
ȘI USTUROI 

din cartofi naturali, cu pătrunjel și usturoi 

200 g / 9.9 lei  

CARTOFI PRĂJIȚI CU PARMEZAN 
din cartofi naturali, cu parmezan 

200 g / 9.9 lei  

PIURE DE CARTOFI CU TRUFE 
gust catifelat, cu aromă de trufe 

200 g / 12.5 lei  

SPARANGHEL ÎN UNT 
90 g / 19.9 lei  

LEGUME PE GRILL 
gătite exact cât trebuie 

220 g / 11.3 lei  

SELECȚIE DE PÂINE 1 PERSOANĂ 
80 g / 4.0 lei  

SELECȚIE DE PÂINE 2 PERSOANE 
160 g / 8.0 lei  

S A L AT E

SALATĂ DE RUCOLA CU FETA, 
ROȘII ȘI PUȚINĂ ZMEURĂ 

130 g / 12.5 lei  

SALATĂ DE ARDEI KAPIA, SFECLĂ ȘI 
HALLOUMI 

200 g / 13.5 lei  

SALATĂ VERDE CU LĂMÂIE 
110 g / 9.9 lei  

SALATĂ COLESLAW 
rețetă americană clasică 

200 g / 9.9 lei  

SALATĂ DE MURĂTURI DE CASĂ 
din cămara bunicii 

200 g / 9.9 lei  

SALATĂ DE SEZON 
200 g / 9.9 lei

•  S O C I A L 1 ’  S  G R I L L  •

ARIPIOARE FRAGEDE DE PUIUȚ CU 
SOS BBQ 

pregătite numai din pui de origine locală, învelite în 
sos barbecue pregătit în casă și însoțite de cartofi 

adevărați prăjiți 

300 g / 28.7 lei  

ARIPIOARE SUPERMEGAPICANTE 
fragede și minunate, preparate cu poate cele mai 

iuți sosuri din lume și livrate alături de cartofi prăjiți. 
Nerecomandate persoanelor cu frică de lacrimi și 

simțuri amorțite 

300 g / 49.9 lei  

ȘNIȚEL DE PUI SOCIAL 1 CU ZÂMBETE 
în crustă de parmezan, pătrunjel, usturoi, cartofi 

dulci prăjiți și salată de varză cu maioneză 

450 g / 34.7 lei  

QUESADILLA, MI AMOR! 
plăcere de origine Mexicană, un amestec delicios 

de piept de pui, cheddar și sos salsa, îndesat în 
tortilla, cu sos de guacamole homemade și cartofi 

naturali prăjiți  

470 g / 36.6 lei  

CONFIT MINUNAT DE RAȚĂ 
pulpă de rață de origine locală cu sos de vin cu 

stafide, varză roșie călită, pancetta și puțină ceapă 

470 g / 49.9 lei  

MIDII CARE FURĂ INIMI 
cu roșii, ardei iute și puțin vin alb 

500 g / 42.1 lei  

TURKEY STICKS CROCANTE 
bucăți crocante de curcan, cu cartofi adevărați 

prăjiți, asezonati cu usturoi și pătrunjel și numai buni 
de mâncat cu sosul nostru secret 

400 g / 36.8 lei  

HUMMUS LIBANEZ 
pregătit în casă, după o rețetă autentică cu boabe 
de rodie, sos de tahine și iaurt, servit cu focaccia 

450 g / 23.5 lei

TORTUL SOCIAL 1 
desertul nostru faimos, din ciocolată delicioasă, 
servit cu compot natural de fructe de pădure și 

asezonat cu coajă de portocală 

200 g / 21.9 lei  

TARTĂ DE MERE 
povestea copilăriei, cu etaj de crème brûlée și 

cremă engleză 

200 g / 21.9 lei  

CHEESECAKE SOCIAL 1 
cheesecake autentic, pregătit cu talent, fructe 

de pădure și coajă de portocale 

200 g / 21.9 lei  

PAPANAȘII DE LA STADIO 
adică gustul maxim, cu un design reinterpretat  cu 
11 bile pufoase de papanași, servite cu brânză de 
vaci, smântână și dulceață naturală de afine sau, la 

alegere, cu cremă engleză și ciocolată de casă 

280 g / 22.9 lei

•  D E S E RT U R I  D E  • 

P L ĂC E R E

•  FELURI PRINCIPALE GENIALE •

COMANDĂ LA 0731 33 33 11
Livrăm gratuit direct acasă, în București și Ilfov*. Comanda 

minimă este de 60 lei pentru București și 100 lei pentru Ilfov.
*Otopeni, Tunari, Voluntari, Mogoșoaia, Chitila, Pantelimon, Bragadiru și Popești-Leordeni



FANCY DRINKS
COCKTAILS TO GO

SPRING MANGO
talent scoțian sub formă de Tanquerai 

No. Ten cu note citrice și balonașe tonice 
gingașe, mango proaspăt, lămâie și piper 

negru proaspăt*

*Include apă tonică 330 ml

120 ml / 25,9 lei

LEMONGRASS TONIC
gin nobil Tanqueray No. Ten, citric și 

simpatic infuzat cu lemongrass, lămâie și 
apă tonică răcoroasă*

*Include apă tonică 330 ml

110 ml / 25,9 lei

SPRING FEVER
poveste de primăvară cu vodkă, piersici 

albe, ghimbir și arome exotice de 
portocale și ananas

195 ml / 24,9 lei

SWEET SKY
cer senin și plin de vise cu vodkă, 

suc de pere și parfum de piersici, lămâie 
și busuioc proaspăt

180 ml / 24,9 lei

MANGO RITA
călătorie spre zile frumoase cu tequila, 

lichior, lime proaspăt și mango

135 ml / 24,9 lei

JAPANESE DAIQUIRY
o experiență exotică cu rom și caise, cu 

parfum japonez de lămâie Yuzu, ananas și 
puuțin lime

145 ml / 24,9 lei

NEGRONI
invenția delicioasă a Contelui Negroni din 
Florența cu Gin, Orange Bitter și Campari, 

asortat cu gânduri de vacanță

110 ml / 24,9 lei

O colecție de cocktailuri spectaculoase pe care le comanzi de la noi  
și le prepari acasă. Alege băutura care îți place și ți-o livrăm alături de 

Kit-ul de preparare complet, adică: ingrediente deja mixate într-o sticluță 
magică, instrucțiuni de preparare, o apă tonică în funcție de 

rețeta aleasă și secrete de mixologie.

Sună-ne la 0731 33 33 11 și îți livrăm mixurile de cocktailuri  
direct acasă, împreună cu kit-ul de preparare.


	Meniu livrare Covid - Social1
	Meniu Fancy Drinks

