MENIU DESERT
•

PRĂJITURI

•

în loc de șerbet

DESERT DE ARTĂ

GELATO DELICATO

cheesecake la rang de artă pe
un piedestal din biscuiți cu sos
de vișine și caramel

după o rețetă italiană clasică

190 g

/ 27,9 lei

cu etaj de crème brûlée și cremă
engleză

26,9 lei

aceiași papanași care
ne‑au făcut celebri, dar cu
șanse să ne facă și mai celebri
pentru că vin lângă cremă
engleză și sos de ciocolată
de casă cu mentă
200 g

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

PAPANAȘII DE LA STADIO
adică maxim
200 g

/ 27,1 lei

•

/ 9,9 lei

PAPANAȘI DIN CER

TARTA DE MERE
200 g /

o cupă

DIGESTIVE

/ 25,9 lei

•

de sorbit, ca să fie bine
GRAPPA DI BRUNELLO,
CASTELLO BANFI
40 ml

/ 26 lei

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

/ 29 lei

ESPRESSO SOCIAL 1
30-50 ml

/ 9 lei

Gramajele produselor din acest meniu reprezintă porția brută, înainte de preparare.
Unele ingrediente ale produselor pot conține alergeni.

DESSERT MENU

CAKES

•

•

sweet inspiration
DESSERT OF ART

GELATO DELICATO

cheesecake to the rank of art, sitting
on a biscuits pedestal with sour
cherries sauce and caramel

the classic and delicious Italian way

190 g

/ 27.9 lei

APPLE PIE UPGRADE
with crème brûlée and
crème anglaise on top
200 g

/ 26.9 lei

SOCIAL 1 CAKE
best Ganache chocolate dessert,
served with berries compote and
orange peel
200 g

1 cup

/ 27.1 lei

/ 9.9 lei

PAPANAȘI
FROM THE SKY
the same papanashi that
made us famous, but with
chances to make us even more
famous, as they come next to
English cream and home made
chocolate sauce with mint
200 g

/ 25.9 lei

STADIO’S “PAPANAȘI”
i.e. maximum
200 g /

•

DIGESTIFS

25.9 lei

•

to sip and chat

GRAPPA DI BRUNELLO,
CASTELLO BANFI
40 ml

/ 26 lei

NEGRONI
Tanqueray No. Ten premium
gin, vermouth Antica Formula,
Campari and Orange Bitters
150 ml

/ 29 lei

SOCIAL 1 ESPRESSO
30-50 ml

/ 9 lei

The weight of each product presented in the menu refers to the crude form, before preparation.
Some ingredients may contain allergens.

