• SOCIAL LUNCH •
Alege și combină o Supă cu un Panino și primești
un meniu diferit, de fiecare dată, și Tratament
Preferențial la băuturi.

• SUPE •

• PA N I N I •

linguri după linguri

de inspirație italiană

CREMĂ DE ROȘII

PANINO POLLO

cu brânză tofu

baghetă cu șnițel din piept de pui,
salată coleslaw și ardei kapia copt

300 g

ovo-lacto
vegetarian

210 g

BORȘ DE PUI ROAST
cu anghinare
și sparanghel
350 g

ITALIAN LOVER
baghetă cu prosciutto crudo, roșii
proaspete și sos pesto
210 g

CAPRESE HOLIDAY
baghetă cu mozzarella, roșii
uscate, sos pesto, roșii proaspete
și ulei de măsline
200 g

– 19,9 lei –

• TRATAMENT PREFERENȚIAL •
Pentru fiecare Răsfăț de Prânz, Apa, Cafeaua
și Sucul vin la un preț special. Pentru că meriți!
APĂ PLATĂ / MINERALĂ DORNA 330 ml
COCA-COLA / FANTA / SPRITE 250 ml
SOCIAL 1 ESPRESSO 30-50 ml

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

vegetarian

• SOCIAL LUNCH •
Choose and Mix a Soup with a delicious Panini
and you get a different menu, every time, perfectly
matched with some special drinks.

• SOUPS •

• PA N I N I •

spoon after spoon

with an Italian Soul

TOMATO CREAM SOUP

PANINO POLLO

with tofu cheese

with chicken schnitzel, coleslaw
salad and red pepper

300 g

ovo-lacto
vegetarian

210 g

CHICKEN “BORȘ”
with artichocke
and asparagus
350 g

ITALIAN LOVER
with prosciutto crudo, young
tomatoes and pesto sauce
210 g

CAPRESE HOLIDAY
with mozzarella, sun-dried
tomatoes, pesto sauce, young
tomatoes and olive oil
200 g

vegetarian

– 19.9 lei –

• DRINKS FOR LUNCH •
For every Social Lunch, you add Water, Coffee and Juice
for a special price. Because you deserve it!
STILL / SPARKLING WATER DORNA 330 ml
COCA-COLA / FANTA / SPRITE 250 ml
SOCIAL 1 ESPRESSO 30-50 ml

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

