• SUPER RĂSFĂȚ DE PRÂNZ •
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 Desert și Băuturi.

• S TA R T E R S •

• F E L P R I N C I PA L •

BORȘ DE PUI ROAST

PIEPT DE PUI AURIU

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

cu salată coleslaw și piure catifelat de cartofi
400 g

HUMMUS

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

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

LASAGNA DE-NU-MĂ-UITA

PENNE BOLOGNESE ÎN STIL ITALIAN

CEA MAI CREMĂ DE CIUPERCI

cu faimosul sos bolognez, carne de vită,
legume și vin roșu
350 g

supă cremă mirobolantă cu textură fină, iubire
de ciuperci champignon și parfum de trufe
300 g

CREMĂ DE ROȘII

gustul de care îți e dor și te face să zâmbești,
dens și intens, cu brânză tofu și iubire
300 g

PENNE POMODORO DIN VACANȚĂ

tăvălite în sos de roșii cu busuioc și parmezan
350 g

SCHNITZEL DE PUI CU ZÂMBETE

așezat cuminte lângă piure și salată coleslaw
400 g

SALATĂ DE VINETE AFUMATE

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

GULAȘ TRADIȚIONAL DE PORC

rețetă sățioasă cu ce e mai fin în ceafa de porc
și legume, găluște și murături
400 g

UNDE-S DOI ȘI POFTA CREȘTE

2 cârnați afumați după Pofta Românească
autentică, cartofi prăjiți, muștar, hrean și murături
400 g

– 22,9 lei –

• TRATAMENT PREFERENȚIAL •
Pentru fiecare Super Răsfăț de Prânz, Desertul, Apa, Cafeaua
și Sucul vin la preț special. Pentru că meriți!
PAUZA DE DULCE

desert super delicios, care îți face inima să zâmbească

APĂ PLATĂ / MINERALĂ DORNA
COCA-COLA / FANTA / SPRITE
ESPRESSO
De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00.

150 g / 8,9 lei
330 ml / 4,5 lei
250 ml / 4,5 lei
30-50 ml / 4,5 lei

