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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Avem acum trei variante
pe care le schimbăm la fiecare trei zile, din care îți construiești Răsfățul
de Prânz cu un Starter și un Fel Principal. Să ai un Prânz fericit!

• S TA R T E R S •

• F E L P R I N C I PA L •

CREMĂ DE PUI

RISOTTO CON FUNGHI

cu legume, cremă de spanac și
parmezan, cu aromă de bună dispoziție și
exact ce trebuie pentru prânzul perfect

adică risotto fin și ușor cu ciuperci, după
o rețetă pe stil italian cu parfum de trufe
și spumă de sfeclă

300 g

300 g

HUMMUS

TAGLIATELLE POLLO

hummus făcut în casă după rețeta
originală cu năut și pastă de tahini, lângă
salată japoneză de alge marine și grisine,
făcute în casă

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

380 g

400 g

CREMĂ DE ROȘII

CEAFĂ FRAGEDĂ DE PORC

în stilul delicios și intens de fiecare dată,
cu un ravioli umplut cu blue cheese și
mozzarella pe deasupra

pentru că este cea mai bună pasăre
și cea mai bună alegere și nimeni nu te
poate contrazice și aia e!

320 g

450 g

– 20,9 lei –
De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00
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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Avem acum trei variante
pe care le schimbăm la fiecare trei zile, din care îți construiești Răsfățul
de Prânz cu un Starter și un Fel Principal. Să ai un Prânz fericit!

• S TA R T E R S •

• F E L P R I N C I PA L •

BORȘ DE PUI ROAST

SPAGHETTI CARBONARA

farfurie mare și gustoasă cu borș
românesc din pui frumos, cu anghinare,
sparanghel și tot ce trebuie

cu pancetta afumată și sos delicios după
o rețetă italiană care te face să zâmbești
de plăcere până seara

350 g

380 g

BRUNCH UP

PIEPT DE PUI LA ALT NIVEL

senzație cu gust intens de weekend cu
două ochiuri bune și ușoare, chipsuri de
parmezan și roșii cherry

cu pielea crocantă și piure de cartofi, sos
demi-glace, cremă de mazăre și quinoa,
adică foarte, foarte bun

260 g

380 g

SALATĂ DE VINETE AFUMATE

PERFECT VEGGIE BURGER

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

combinație magică cu gust american
autentic de burger, pe bază de năut și
porumb, servită în chiflă

300 g

320 g

– 20,9 lei –
De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00
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Totul e mai bun și mai frumos când ai de ales. Avem acum trei variante
pe care le schimbăm la fiecare trei zile, din care îți construiești Răsfățul
de Prânz cu un Starter și un Fel Principal. Să ai un Prânz fericit!

• S TA R T E R S •

• F E L P R I N C I PA L •

BRUSCHETTINA

LASAGNA-DE-NU-MĂ-UITA

tablou de vacanță cu gust sicilian din
roșii coapte și usturoi, pe o felie de pâine
prăjită exact cât trebuie

fără nici urmă de carne, dar cu multe
legume delicioase, sos Bechamel și doar
un gând de usturoi

180 g

380 g

CREMĂ DE PUI

CAESAR

cu legume, cremă de spanac
și parmezan, cu aromă de bună
dispoziție și exact ce trebuie pentru
prânzul perfect

foi de salată iceberg, lollo rosso și
lollo biondo, crutoane și roșii cherry,
toate frăgezite cu dressing Caesar și
acoperite cu carne de pui

300 g

350 g

SALATĂ DE VINETE AFUMATE

PIEPT DE PUI LA ALT NIVEL

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

cu pielea crocantă și piure de cartofi, sos
demi-glace, cremă de mazăre și quinoa,
adică foarte, foarte bun

300 g

380 g

– 20,9 lei –
De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00

