•

MICUL DEJUN

•

•

de dimineață până la prânz

SOCIAL BITES

•

•

platouaș 2.0

APERITIV

•

gustări de început

DEZMĂȚ

BRUSCHETTINA

SALATĂ DE VINETE AFUMATE

cu ouă, cartofi prăjiți, roșii și pancetta

gust sicilian din roșii coapte și usturoi, pe o felie de
pâine prăjită

cu maioneză de casă, ardei copți și chutney de roșii

400 g /

23 lei

garnitură
inclusă

180 g /

BRUNCH UP!
program de weekend cu două ochiuri bune și
ușoare, chipsuri de parmezan și roșii cherry
260 g /

19 lei

19 lei

în versiunea „olives on ice“ și chipsuri de parmezan
180 g /

16 lei

/ 21,4 lei

ovo-lacto
vegetarian

HUMMUS

O MĂSLINĂ, O ATENȚIE

ovo-lacto
vegetarian

300 g

lacto
vegetarian

cu salată japoneză de alge marine și grisine
făcute în casă

lacto
vegetarian

380 g

/ 23 lei

salată
inclusă

ovo
vegetarian

FRITATTONE

BRÂNZETURI

TARTAR DE VITĂ NOBILĂ

adică omletă italiană XL full-option,
cu ciuperci, ardei kapia, ceapă verde, parmezan,
brânză de capră și pancetta

(pentru două persoane)

din mușchi fraged Black Angus, asezonat à la
française și înconjurat cu felii de baghetă crocantă

300 g /

selecție cu arome și sortimente de bun gust
400 g /

23,9 lei

TARTAR FINUȚ DE TON

cu prosciutto crudo, brânzeturi nobile, roșii cherry și
măsline

18,9 lei

550 g /

SUPE

•

49,9 lei

180 g

•

BRUSCHETTA SOCIAL 1

180 g

CREMĂ DE PUI

CREMĂ DE ROȘII

cu legume, cremă de spanac și parmezan

cu ravioli umplut cu blue cheese și mozzarella

/ 16 lei

320 g

/ 16 lei

ovo-lacto
vegetarian

SUPĂ MEDITERANEANĂ

BORȘ DE PUI ROAST

de pește și vacanță

cu anghinare și sparanghel

380 g

/ 26,8 lei

350 g

•

PA S T E

/ 16,9 lei

LINGUINI CU CREVEȚI

SPAGHETTI CARBONARA
cu pancetta afumată
380 g

/ 39,9 lei

și roșii cherry, rucola și sos Beurre Blanc
400 g

/ 29,6 lei

BURGERS

•

de îmbrățișat în chiflă
SOCIAL 1
burger de vită, cu sos barbeque
afumat în casă, maioneză cu chivas, cheddar
și castraveți murați

/ 27,5 lei

FRATE DE SOMON

după o rețetă din Liguria, cu roșii proaspete
și usturoi

FETTUCCINE CU SOMON

•

320 g

•

făcute la noi în casă

400 g

/ 31,7 lei

lungă cât pentru 2 persoane și plină
de prosciutto, gorgonzola, roșii,
parmezan și usturoi

linguri după linguri

300 g

/ 37 lei

cu salată de mango, fenicul și ridiche roșie

(pentru două persoane)

pancakes cu ricotta, sirop de arțar și zmeură

200 g

lacto
vegetarian

ANTIPASTO PROSECCHERIA

AMERICAN STYLE
200 g /

49,9 lei

cu sos remoulade și salată de castraveți,
cu iaurt și mărar
320 g

/ 29,9 lei

/ 34,8 lei

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

/ 37 lei

400 g

•

/ 36 lei

S A L AT E

•

pentru că verde
CAESAR

SALATĂ CU VITĂ

OCTOPUS

salată celebră cu pancetta crocantă, ou și piept de
pui sau somon crocant, la alegere

cu carne pe grill, salată romană, avocado, muguri de
pin, roșii coapte, mure și dressing de afine cu miere

frunze și caracatiță preparată pe grill, cu măsline,
capere, ardei copți și dressing de usturoi copt

350 g

/ 29,9 lei

320 g

/ 39 lei

400 g /

39,4 lei

•

PORC

•

•

V I TĂ

•

•

PEȘTE

•

de regim tradițional

de origine fragedă

CEAFĂ CU STUDII SUPERIOARE

STEAK DE VITĂ BLACK ANGUS

CARACATIȚĂ PE GRILL

din categoria fără colesterol – Mangaliță – pusă
ușor pe grătar și educată cu sos de hrean, piure de
cartofi și salată de ridiche albă și țelină apio

cu cartofi mov și sos Bordelaise

cu capere și legume la cuptor, în vin

450 g

/ 49 lei

garnitură
inclusă

450 g

salată
inclusă

CONFIT DE COASTE AFUMATE
/ 49,6 lei

400 g

400 g

/ 46,9 lei

380 g

garnitură
inclusă

380 g

/ 47,8 lei

garnitură
inclusă

350 g

PA S Ă R E

/ 59,8 lei

garnitură
inclusă

•
•

PIEPT DE PUI LA ALT NIVEL

ȘNIȚEL DE PUI
în crustă de parmezan cu pătrunjel, usturoi, cartofi
prăjiți dulci, salată de varză cu maioneză și chivas
garnitură
inclusă

450 g

RAȚĂ DIN VACANȚĂ

/ 36,9 lei

garnitură
inclusă

salată
inclusă

QUESADILLA

cu miezul roz, piure de mango și sos de zmeură

/ 50,3 lei

garnitură
inclusă

file de pește delicios, fără oase, preparat în stil
mediteranean, așezat pe legume confiate

cu pielea crocantă și piure de cartofi, sos
demi‑glace, cremă de mazăre și quinoa

350 g

/ 44,6 lei

BIBĂNEL DE MARE

salată
inclusă

salată
inclusă

/ 36,4 lei

garnitură
inclusă

cu risotto al limone

de soi bun

380 g

/ 45,9 lei

SUPER PĂSTRĂV

DAKOTA

350 g

•

garnitură
inclusă

SOMON CROCANT

spată de vită pătrunsă la cuptor, cu salată de sfeclă,
rucola, hrean, ragout de cartofi noi și ciuperci

garnitură
inclusă

/ 65,9 lei

cu millefeuilles de cartofi și spumă de citrice

atât de bun încât e adevărat, cu sos demi-glace,
piure de păstârnac, o idee de hrean și rucola

/ 37,8 lei

garnitură
inclusă

ANTRICOT

garnitură
inclusă

MUŞCHI FRUMOS ȘI DEȘTEPT
380 g

/ 68,9 lei

de la Black Angus, pregătit pe grill, vecin de farfurie
cu piure de cartofi și varză și sos sherry

din Raiul gustului, cu sos barbeque pregătit în casă
și cartofi prăjiți cu pătrunjel și usturoi
750 g

de import

V E G E TA R I A N
viața după carne

PERFECT VEGGIE BURGER
combinație magică cu gust american de burger,
pe bază de năut și porumb
320 g

cu salsa chipotle

garnitură
inclusă

470 g

•

/ 36,7 lei

/ 25,9 lei

ovo
vegetarian

CAMEMBERT ÎN CRUSTĂ PANKO
cu sos de zmeură și salată de rucola cu nuci,
fistic și dressing de portocale
350 g

•

DESERTURI

•

CEL MAI TIRAMISU

TORTUL SOCIAL 1

servit în ceașcă de ciocolată belgiană

cel mai bun desert Ganache, din cea mai bună
ciocolată, servit cu cel mai bun compot de fructe de
pădure și coajă de portocală

CHEESECAKE CAPITALIST

200 g

cu sos de căpșuni afumate
190 g

TARTĂ DE MERE

200 g

CARTOFI PRĂJIȚI
/ 9,9 lei

CARTOFI PRĂJIȚI CU PARMEZAN
/ 10,9 lei

/ 26 lei

/ 23,9 lei

după o rețetă italiană clasică

•

200 g

380 g

/ 25,7 lei

cupa

200 g

LASAGNA DE-NU-MĂ-UITA

GELATO DELICATO

/ 25 lei

/ 7 lei

G A R N I T U R I & S A L AT E
CARTOFI PRĂJIȚI CU PĂTRUNJEL
ȘI USTUROI
200 g

/ 10,9 lei

•
SALATĂ DE SEZON
200 g

/ 11,9 lei

SELECȚIE DE PÂINE

RISOTTO
150 g

lacto
vegetarian

fără carne, dar cu legume delicioase, sos Bechamel
și un gând de usturoi

adică maxim

cu etaj de crème brûlée și cremă engleză
200 g

/ 29 lei

PAPANAȘII DE LA STADIO

/ 21,9 lei

ovo-lacto
vegetarian

pe stil italian cu parfum de trufe și spumă de sfeclă
300 g

/ 21,5 lei

salată
inclusă

RISOTTO CON FUNGHI

în loc de șerbet

150 g

/ 40 lei

/ 14,7 lei
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/ 4,5 lei
4 chifle / 9 lei

2 chifle

ovo-lacto
vegetarian

