MENIU DESERT

• PRĂJITURI •
în loc de șerbet
CEL MAI TIRAMISU

TARTĂ DE MERE

servit în ceașcă
de ciocolată belgiană
150 g / 22,9 lei

cu etaj de crème brûlée și
cremă engleză
200 g / 25 lei

TORTUL SOCIAL 1
cel mai bun desert Ganache, din cea mai bună
ciocolată, servit cu cel mai bun compot de fructe de
pădure și coajă de portocală
200 g / 25,9 lei

CHEESECAKE CAPITALIST

PAPANAȘII DE LA STADIO

cu sos de căpșuni afumate
190 g / 21,9 lei

adică maxim
200 g / 24,4 lei

• DIGESTIVE •
de sorbit,
în loc de
ca mâncat
să fie bine
PUMPKIN PIE

NEGRONI

burbon Bulleit, aromă
de plăcintă de dovleac,
frișcă și biscuiți digestivi
200 ml / 31 lei

gin premium Tanqueray No. Ten,
vermut Antica Formula, Campari
și Orange Bitters
150 ml / 29 lei

CASTELLO BANFI
DI BRUNELLO GRAPPA

ESPRESSO SOCIAL 1
30 - 50 ml / 9 lei

40 ml / 26 lei

Gramajele produselor din acest meniu reprezintă porția brută, înainte de preparare.
Unele ingrediente
ingredinete ale produselor pot conține alergeni.
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• P• RCĂAJKI TEUS R•I •
sweet
în loc inspiration
de șerbet
SUPREME
CEL MAI TIRAMISU
TIRAMISU

APPLE
TARTĂ
PIEDE
UPGRADE
MERE

served inservit
Belgian
în ceașcă
chocolate cup
de 150
ciocolată
belgiană
g / 22,9
lei
150 g / 22,9 lei

cu
with
etaj
crème
de crème
brûlée
brûlée
on top
și
and
cremă
crème
engleză
anglaise
200 g / 25 lei

TORTUL
SOCIALSOCIAL
1 CAKE1
cel maibest
bun Ganache
desert Ganache,
chocolate
dindessert,
cea mai bună
ciocolată,served
servit cu
with
celberries
mai bun
compote
compotand
de fructe de
pădure și
orange
coajă de
peel
portocală
200 g / 25,9 lei

CHEESECAKE
CHEESECAKE
CAPITALIST

PAPANAȘII
STADIO'S DE
“PAPANAȘI”
LA STADIO

with
cu smoked
sos de căpșuni
strawberry
afumate
sauce
190 g / 21,9 lei

i.e.
adică
maximum
maxim
200 g / 24,4 lei

• DIGESTIV
FS
E •
întoloc
sipde
and
mâncat
chat
PUMPKIN PIE

NEGRONI

burbon
BulleitBulleit,
bourbon,
aromă
depumpkin
plăcintăpie
de flavour,
dovleac,
frișcă
cream
și biscuiți
and crackers
digestivi
200 ml / 31 lei

Tanqueray
gin
premium
No.Tanqueray
Ten premium
No. Ten,
gin,
vermut
vermouth
AnticaAntica
Formula,
Formula,
Campari
Campari
și Orange
and Orange
BittersBitters
150 ml / 29 lei

CASTELLO BANFI
DI BRUNELLO GRAPPA

ESPRESSO SOCIAL 1
30 - 50 ml / 9 lei

40 ml / 26 lei

The weight
Gramajele
of each
produselor
product presented
din acest meniu
in the reprezintă
menu refers
porția
to the
brută,
crude
înainte
form, de
before
preparare.
preparation.
Unele ingredinete
Some ingredients
ale produselor
may contain
pot conține
allergens.
alergeni.

