• RĂSFĂȚ DE PRÂNZ 3.0 •
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.

• S TA R T E R S •

• F E L P R I N C I PA L •

BORȘ PUI ROAST

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

HUMMUS

PIEPT DE PUI AURIU

pe grill, pătruns cât trebuie, cu salată de
varză cu maioneză și piure catifelat de cartofi
380 g

LASAGNA DE-NU-MĂ-UITA

hummus cu năut și pastă de tahini, lângă
salată japoneză de alge marine și grisine,
făcute în casă
380 g

fără nicio urmă de carne, dar cu multe
legume delicioase, sos Bechamel și doar
un gând de usturoi
380 g

CREMĂ DE PUI

SPAGHETTI AL POMODORO

cu legume, cremă de spanac, parmezan,
aromă de bună dispoziție și exact ce trebuie
pentru un prânz perfect
300 g

SALATĂ DE VINETE AFUMATE

vinete coapte românește, care îți bucură
sufletul, cu maioneză de casă, ardei copți
și chutney de roșii
300 g

cu aromă de usturoi și sos de roșii,
pregătit după o rețetă secretă care îți aduce
instant zâmbetul pe buze
380g

CEAFĂ FRAGEDĂ DE PORC

pentru că este cea mai bună pasăre, cu
cartofi prăjiți, și cea mai bună alegere și
nimeni nu te poate contrazice și aia e!
320 g

– 21,9 lei –

• TRATAMENT PREFERENȚIAL •
Pentru fiecare Răsfăț de Prânz, Apa, Cafeaua și Sucul vin la un preț
special. Pentru că meriți!
APĂ PLATĂ / MINERALĂ BUCOVINA 330 ml
PEPSI / MIRINDA / 7 UP 200 ml
ESPRESSO 30-50 ml

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

• LUNCH BREAK 3.0 •
Everything is better and more beautiful when you have where to
choose from. So are We. Making you a super delicious Lunch Break.
Choose and mix a Starter with a Main Dish and you get a different
menu, every time, perfectly matched with some special drinks.

• S TA R T E R S •

• MAIN DISHES •

CHICKEN “BORȘ”

THE GOLDEN CHICKEN BREAST

one big and tasty chicken soup with “borș”,
artichoke and asparagus

nicely done on grill, with coleslaw salad and
creamy puree

350 g

380 g

HUMMUS

LASAGNA MEAT-ME-NOT

with chickpeas and tahini paste, next to
Japanese seaweed salad and home baked
grissini

totally meatless, but tendered with a lot of
delicious vegetables, Bechamel sauce and a
hint of garlic

380 g

380 g

CHICKEN CREAM

SPAGHETTI AL POMODORO

with vegetables, spinach cream, parmesan and
exactly what you need for the perfect lunch

with a hint of garlic and a delicious sauce,
after an Italian recipe, that makes you smile

300 g

380g

HOME SMOKED EGGPLANT SALAD

PORK NECK

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

because it is the best “chicken” with french
fries and the best choice and nobody can say
no to it and that’s it!

300 g

320 g

– 21,9 lei –

• DRINKS FOR LUNCH •
For every Lunch Break, you add Water, Coffee and Juice for
a special price. Because you deserve it!
STILL / SPARKLING WATER BUCOVINA 330 ml
PEPSI / MIRINDA / 7 UP 200 ml
ESPRESSO 30-50 ml

– 4,5 lei –
To be enjoyed from Monday to Friday, between 12:00-15:00.

