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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 băuturi.

Starters

Fel Principal

Borș de pui Roast

350 g

Salată de Vinete

300 g

farfurie mare și gustoasă cu borș românesc din
pui frumos, cu anghinare și sparanghel
vinete coapte românește,
cu maioneză de casă

Cea mai Cremă de Ciuperci

supă cremă cu textură fină de ciuperci
champignon, parfum de trufe și gust perfect

Hola Tacos

gustare mexicană din pulpă de vită
așezată în tortilla și acoperită cu cheddar,
servită cu salsa din roșii, ceapă, ulei de
măsline și puțin usturoi

300 g

Schnitzel Stadio All-inclusive

450 g

Papardelle Pollo

400 g

Mușchi de Porc bine Crescut

380 g

Ceafă Fragedă de Porc

380 g

Hummus bi Tahini

450 g

Burger fără Pic de Carne

550 g

schnitzel de pui în crustă elevată cu pătrunjel
verde, semințe de dovleac prăjite și fulgi de ovăz,
alături de cartofi funky și salată rucola

paste late și plate, făcute în casă după o rețetă italiană,
cu piept de pui crocant, pancetta și sos delicios de spanac
gust pe săturate cu cel mai fin piure de cartofi pe
care ți l-ai putea dori și sos franțuzesc

250 g

aleasă cu grijă, în „mood tradițional“, cu cartofi
prăjiți și salată colorată de varză cu maioneză
hummus făcut în casă după o rețetă reinterpretată
și servit, așa cum trebuie, lângă falafel crocant

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

- 22,9 lei -

Tratament Preferenţial
Pentru fiecare Răsfăț de Prânz, Apa, Cafeaua și Sucul vin la un preț special.
Pentru că meriți!
Apă plată Dorna
Apă minerală Dorna 

330 ml
330 ml

Coca-Cola / Fanta / Sprite
Espresso 

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

250 ml
30-50 ml

