
•  M I C U L D E J U N  •
de dimineață până la 15:00

•  S O C I A L B I T E S  •
ușor, de început

CAESAR CU PUI / SOMON
salată celebră cu pancetta crocantă,  

ou și piept de pui sau somon

350 g / 34,8 lei / 35,6 lei

SALATĂ CU FETA ȘI BUNĂTĂȚI
combinație de frunze de salată lollo și romană,  

cu morcovi, țelină, sfeclă, măsline kalamata,  
brânză feta și nucă

350 g / 31,2 lei 

PLĂCERE VEGANĂ CU BULGUR
în formă de salată cu avocado, conopidă 
proaspătă, baby spanac, măr verde, roșii, 

susan prăjit și un vârf de curry

350 g / 32,8 lei

SALATĂ CU CREVEȚI
măsline kalamata, salată romană, sparanghel, 
rucola, roșii cherry, țelină murată, tapioca în  

sfeclă roșie și dressing delicios

380 g / 41,7 lei

SUPĂ FERICITĂ DE MORCOVI
cremă de morcovi cu cea mai fericită 

culoare din lume, puțină ceapă galbenă, 
cartofi dulci, nucă și puțin usturoi 

320 g / 17,5 lei

NOUA CREMĂ DE MAZĂRE 
CU PANCETTA

cremă densă de bobițe proaspete și 
o insuliță de toast acoperită cu pancetta  

crocantă și cremă de brânză

320 g / 18,9 lei

BORȘ DE PUI ROAST
cu anghinare și sparanghel

350 g / 18,6 lei

•  S U P E  •
lingură după lingură

lacto 
vegetarian

lacto 
vegetarian

SALATĂ DE VINETE AFUMATE
cu maioneză de casă, ardei copți și chutney de roșii

300 g / 28,6 lei 

O MĂSLINĂ, O ATENȚIE
în versiunea „olives on ice“ și chipsuri de parmezan

180 g / 19 lei

BRUSCHETTA PARTY
(pentru două persoane)

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

350 g / 35,8 lei

BRÂNZETURI
(pentru două persoane)

selecție cu arome și sortimente de bun gust

400 g / 58,9 lei

ANTIPASTO PROSECCHERIA
(pentru două persoane)

cu prosciutto crudo, brânzeturi nobile,  
roșii cherry și măsline

550 g / 58,9 lei

HUMMUS LIBANEZ 
hummus făcut în casă după o rețetă 

reinterpretată și servit, din tot sufletul, cu tortilla, 
boabe de rodie, sos de tahine și iaurt

450 g / 35,7 lei

DEZMĂȚ
cu ouă, cartofi prăjiți, roșii și pancetta 

400 g / 30,8 lei

AVOCADO TOAST
o chiflă minunată cu avocado, unt, ouă,  

brânză feta, măsline kalamata și baby spanac 

250 g / 31,8 lei

FRITATTONE
adică omletă italiană XL full-option, cu ciuperci, 

ardei kapia, ceapă verde, parmezan și brânză

300 g / 32,2 lei

OUĂ CUM VREI
3 ouă preparate pe gustul tău – ochiuri, omletă 

sau scramble – cu topping-uri la alegere: ciuperci, 
măsline, roșii, cașcaval, ardei gras, ceapă roșie, 

pancetta. Deci, cum să fie?

150 g / 11 lei  
topping / 3 lei

GIVE ME HOPE, BANANA!
o dimineață dulce cu banane prăjite,  

caramel, înghețată de vanilie, ouă,  
pesmet de aur și zahăr pudră

200 g / 24,8 lei

AMERICAN STYLE 
pancakes cu ricotta, sirop de arțar și zmeură

200 g / 24,8 lei

lacto 
vegetarian

lacto 
vegetarian

lacto 
vegetarian

garnitură 
inclusă

ovo-lacto 
vegetarian

ovo-lacto 
vegetarian

•  S A L AT E  •
pentru că verde

vegetarian

SPAGHETTI AL POMODORO
poveste italiană autentică din spaghete, sos de roşii 

cu busuioc, vin alb şi un vârf de usturoi

350 g / 33,9 lei

LINGUINI CU CREVEȚI
după o rețetă din Liguria, cu roșii 

proaspete și usturoi

400 g / 43,8 lei

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

400 g / 39,8 lei

SPAGHETTI CARBONARA
cu pancetta afumată

380 g / 37,9 lei

LASAGNA DE-NU-MĂ-UITA
fără carne, dar cu legume delicioase,  
sos Bechamel și un gând de usturoi

380 g / 33,7 lei 

SPECIAL CANNELLONI
iubire italiană din paste cu somon și brânzeturi, 

așezate pe cremă de spanac, lângă pancetta 
crocantă și roșii cherry coapte

350 g / 42,8 lei

•  PA ST E  •
făcute la noi în casă

ovo-lacto 
vegetarian

lacto 
vegetarian

Descarcă LINKEAT, aplicaţia de loialitate care îţi aduce Eatcoins la fiecare 
vizită. Strânge Eatcoins și plătești mai puţin și mai simplu. (1 Eatcoin = 1 Leu).
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G R I L L

MUȘCHI DE VITĂ ARGENTINIANĂ
de origine fragedă

200 g / 79,4 lei 

ANTRICOT DE VITĂ DIN URUGUAY
gustul suprem din vită

280 g / 82,8 lei 

CEAFĂ DE PORC
în stil domnesc

250 g / 31,7 lei 

PIEPT DE PUI MARINAT
cu muștar Dijon și miere

180 g / 30,5 lei 

BIBAN DE MARE
file de peşte delicios

180 g / 43,8 lei 

CREVEȚI
cu gust de vacanță

180 g / 39,9 lei 

HALLOUMI CU MIERE ȘI NUCĂ 
așezat pe grill, cu talent

150 g / 34,6 lei 

G A R N I T U R I

CARTOFI PRĂJIȚI
simpli / cu parmezan / cu usturoi și pătrunjel

200 g / 11,9 lei 

PIURE DE CARTOFI CU TRUFE 
ȘI CHIVES

200 g / 14,9 lei 

SPARANGHEL ÎN UNT
90 g / 19,9 lei 

LEGUME GRILL
220 g / 15,8 lei 

SELECȚIE DE PÂINE
2 chifle / 4,5 lei

S A L AT E

SALATĂ VERDE 
110 g / 9,7 lei 

SALATĂ CU RUCOLA, FETA ȘI MĂSLINE
130 g / 14,5 lei 

SALATĂ DE MURĂTURI 
180 g / 15,9 lei 

SALATĂ CU ARDEI COPȚI 
ȘI SFECLĂ ROȘIE

180 g / 15,9 lei

•  T H E  S M A RT CA S UA L G R I L L  •
neapărat cu Garnitură și Salată

•  F E LU R I  P R I N C I PA L E  •
socializare în farfurie

TORTUL SOCIAL 1
cel mai bun desert Ganache, din cea mai bună 

ciocolată și feuilletine, servit cu cel mai bun compot 
de fructe de pădure și coajă de portocală

200 g / 27,9 lei 

GELATO DELICATO 
după o rețetă italiană clasică

o cupă / 9,9 lei 

PAPANAȘII DE LA STADIO
adică maxim, cu un design reinterpretat 

și o rețetă clasică cu brânză de vaci, smântână 
și dulceață de afine sau, la alegere, cu cremă 

engleză și ciocolată de casă

200 g / 28,3 lei

CHEESECAKE LOVE  
desertul sublim pentru căutătorii de cheesecake 

autentic, pregătit cu talent, fructe de pădure  
și coajă de portocale

200 g / 27,9 lei 

TARTĂ DE MERE
cu etaj de crème brûlée și cremă engleză

200 g / 26,9 lei 

•  P R Ă J I T U R I  •
în loc de șerbet

DELICIOZITATE DE PUI
piept de pui cu pielea crocantă,  
așezat lângă piure de păstârnac,  

spanac călit și sos de citrice

400 g / 43,7 lei 

MIDII CARE FURĂ INIMI
după rețeta À La Marinara cu roșii,  

ardei iute și puțin vin alb

900 g / 49,8 lei

CONFIT REGAL DE RAȚĂ
preparat nobil din pulpă de rață cu sos  

de vin cu stafide, varză roșie călită, pancetta,  
ceapă și vin roșu

470 g / 59,8 lei

ȘNIȚEL DE PUI
în crustă de parmezan, pătrunjel, usturoi, 

cartofi dulci prăjiți și salată de varză cu maioneză

450 g / 42,6 lei 

QUESADILLA
plăcere mexicană cu salsa chipotle

470 g / 39,6 lei 

SOMON CROCANT
cu millefeuilles de cartofi și spumă de citrice

380 g / 49,8 lei 

CONFIT DE COASTE AFUMATE
din Raiul gustului, cu sos barbeque pregătit în casă 

și cartofi prăjiți cu pătrunjel și usturoi

750 g / 56,5 lei

salată 
inclusă

garnitură 
inclusă

garnitură 
inclusă

garnitură 
inclusă

garnitură 
inclusă

SOCIAL 1
burger de vită, cu sos barbeque 

afumat în casă, maioneză cu chives,  
cheddar și castraveți murați

320 g / 32,8 lei

FRATE DE SOMON
cu sos remoulade, castraveți fresh, iaurt și mărar

320 g / 34,8 lei

PERFECT VEGGIE BURGER
combinație magică cu gust american de burger, 
pe bază de fasole roșie, ciuperci, sfeclă roșie și 

maioneză din lapte de soia

320 g / 30,8 lei

•  B U R G E R S  •
de îmbrățișat în chiflă

garnitură 
inclusă

ovo-lacto 
vegetarian


