•

MICUL DEJUN

•

de dimineață până la prânz

•

SOCIAL BITES

•

•

ușor, de început

PA S T E

•

făcute la noi în casă

DEZMĂȚ

SALATĂ DE VINETE AFUMATE

SPAGHETTI AL POMODORO

cu ouă, cartofi prăjiți, roșii și pancetta

cu maioneză de casă, ardei copți și chutney de roșii

poveste italiană autentică din spaghete, sos de roşii
cu busuioc, vin alb şi un vârf de usturoi

400 g /

garnitură
inclusă

24,9 lei

program de weekend cu două ochiuri bune și
ușoare, chipsuri de parmezan și roșii cherry

19,9 lei

400 g /

25,7 lei

49,9 lei

19,8 lei

•

400 g

28,9 lei

SPECIAL CANNELLONI

/ 23,8 lei

salată
inclusă

ANTIPASTO PROSECCHERIA

salată celebră cu pancetta crocantă,
ou și piept de pui

(pentru două persoane)

/ 29,9 lei

cu prosciutto crudo, brânzeturi nobile, roșii cherry
și măsline
550 g /

CAESAR CU SOMON
/ 30,9 lei

SALATĂ CU CREVEȚI
măsline kalamata, salată romană, sparanghel,
rucola, roșii cherry, țelină murată, tapioca în sfeclă
roșie, dressing de infuzii de citrice
380 g

/ 38,9 lei

SALATĂ NORMANDIE
foi de salată, așezate sub bucăți de
camembert și colorate cu sos de zmeură și
prosciutto crudo, carpaccio de piersică, alune
de pădure și spumă de lime
400 g

/ 33,8 lei

400 g

•

/ 42,9 lei

BURGERS

•

de îmbrățișat în chiflă

55,9 lei

SOCIAL 1

salată celebră cu pancetta crocantă,
ou și somon crocant
350 g

după o rețetă din Liguria, cu roșii proaspete
și usturoi

lacto
vegetarian

CAESAR CU PUI

/ 38,9 lei

LINGUINI CU CREVEȚI

în versiunea „olives on ice“ și chipsuri de parmezan

17 lei

350 g

ovo
vegetarian

O MĂSLINĂ, O ATENȚIE
180 g /

/ 36,9 lei

iubire italiană din paste cu somon și brânzeturi,
așezate pe cremă de spanac, lângă pancetta
crocantă și roșii cherry coapte

HUMMUS

pentru că verde

/ 33,5 lei

paste făcute în casă cu piept de pui pe grill și cremă
de spanac, cu pancetta și puțin usturoi

cu salată japoneză de alge marine și grisine
făcute în casă
380 g

350 g

380 g

TAGLIATELLE POLLO

cu roșii și busuioc, cu prosciutto,
caise și brânză cremoasă cu chives, ciuperci
caramelizate, vinete și chutney de roșii

pancakes cu ricotta, sirop de arțar și zmeură

S A L AT E

cu pancetta afumată
lacto
vegetarian

(pentru două persoane)

AMERICAN STYLE

31,7 lei

SPAGHETTI CARBONARA

selecție cu arome și sortimente de bun gust

350 g /

•

350 g /

BRUSCHETTA PARTY

adică omletă italiană XL full-option,
cu ciuperci, ardei kapia, ceapă verde, parmezan,
brânză de capră și pancetta

200 g /

ovo-lacto
vegetarian

(pentru două persoane)

ovo-lacto
vegetarian

FRITATTONE

300 g /

/ 23,9 lei

BRÂNZETURI

BRUNCH UP!
260 g /

300 g

•

SUPE

burger de vită, cu sos barbeque
afumat în casă, maioneză cu chives, cheddar
și castraveți murați

•

lingură după lingură

320 g

CREMĂ DE PUI

FRATE DE SOMON

cu legume, cremă de spanac și parmezan
300 g

cu sos remoulade și salată de castraveți
cu iaurt și mărar

/ 16 lei

320 g

BORȘ DE PUI ROAST
cu anghinare și sparanghel
350 g

combinație magică cu gust american de burger,
pe bază de năut și porumb

CREMĂ DE ROȘII

320 g /

cu ravioli umplut cu blue cheese și mozzarella

/ 16 lei

/ 30,8 lei

PERFECT VEGGIE BURGER

/ 16,9 lei

320 g

/ 28,9 lei

ovo-lacto
vegetarian

25,9 lei

•

F E L U R I P R I N C I PA L E

•

socializare în farfurie

ȘNIȚEL DE PUI

LASAGNA DE-NU-MĂ-UITA

SOMON CROCANT

în crustă de parmezan, pătrunjel, usturoi, cartofi
dulci prăjiți, salată de varză cu maioneză și chives

fără carne, dar cu legume delicioase, sos Bechamel
și un gând de usturoi

cu millefeuilles de cartofi și spumă de citrice

450 g

/ 37,5 lei

salată
inclusă

garnitură
inclusă

380 g

/ 27,6 lei

CONFIT DE COASTE AFUMATE

cu salsa chipotle

din Raiul gustului, cu sos barbeque pregătit în casă
și cartofi prăjiți cu pătrunjel și usturoi
garnitură

/ 37,8 lei

750 g

•

/ 52,7 lei

/ 45,9 lei

garnitură
inclusă

RISOTTO CON FUNGHI

QUESADILLA
470 g

380 g

pe stil italian cu parfum de trufe și spumă de sfeclă
300 g

/ 29,4 lei

lacto
vegetarian

inclusă

THE SMART CASUAL GRILL

•

neapărat cu Garnitură, Salată și Sos

GRILL

GARNITURI

S A L AT E

MUȘCHI DE VITĂ ARGENTINIANĂ

CARTOFI PRĂJIȚI

SALATĂ VERDE

de origine fragedă
200 g

200 g

gustul suprem din vită

/ 85,7 lei

200 g

200 g

vită de lux

/ 45,7 lei

MUȘCHI DE PORC
/ 29,7 lei

/ 11,3 lei

cu muștar Dijon și miere

/ 28,3 lei

90 g

150 g

200 g

filé de peşte delicios

/ 16,9 lei

/ 13,6 lei

SOSURI
SOS PARMEZAN
80 g

SELECȚIE DE PÂINE

/ 6,9 lei

SOS FRANȚUZESC CU UNT
ȘI CIMBRIȘOR
70 g

/ 12,8 lei

2 chifle

/ 39,9 lei

/ 12,4 lei

/ 14,9 lei

LEGUME GRILL
220 g

BIBAN DE MARE

/ 11,1 lei

SALATĂ CU ARDEI COPȚI
ȘI SFECLĂ ROȘIE

SPANAC CU PARMEZAN

/ 28,4 lei

PIEPT DE PUI MARINAT

180 g

130 g

/ 10,4 lei

în stil domnesc

180 g

SALATĂ CU RUCOLA, FETA ȘI MĂSLINE

SPARANGHEL ÎN UNT

CEAFĂ DE PORC
250 g

8,7 lei

PIURE DE CARTOFI CU TRUFE
ȘI CHIVES
200 g

cea mai bună pasăre
180 g

CARTOFI PRĂJIȚI CU PARMEZAN

CARTOFI PRĂJIȚI CU PĂTRUNJEL
ȘI USTUROI

DAKOTA
280 g

110 g /

/ 84,7 lei

ANTRICOT DE VITĂ DIN URUGUAY
280 g

/ 9,9 lei

/ 6,9 lei

MAIONEZĂ CU USTUROI
70 g

/ 4,5 lei

/ 6,9 lei

MAIONEZĂ CU CHIVES

CREVEȚI

60 g

/ 6,9 lei

cu gust de vacanță
180 g

/ 37,9 lei

SOS BARBEQUE

HALLOUMI GRILL CU MIERE ȘI NUCĂ
halloumi marinat cu talent
150 g

/ 33,2 lei
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60 g

/ 6,9 lei

