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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!

Starters

Fel Principal

Borș de Pui Roast

350 g

Mușchi de Porc în stil Dijon

400 g

Hummus bi Tahini

200 g

Salată cu Spectacol de Pui

330 g

Cremă de Mazăre cu Bacon Crocant

350 g

Burger fără pic de carne

550 g

farfurie mare și gustoasă cu borș
românesc din pui frumos, cu
anghinare și sparanghel
hummus făcut în casă după rețeta
originală cu năut, pastă de tahini,
ulei de măsline, usturoi și zeamă
proaspătă de lămâie
rețetă de cremă densă cu gust de bobițe
proaspete și bacon crocant așezat cu
poftă pe o felie rotundă de toast

mușchi fraged pregătit cu spumă
Dijon și însoțit spre masă de cartofi
rumeniți frumos și de roșii uscate
piept de pui marinat cu grijă și oțet
balsamic, așezat peste un pat de
frunze de salată, roșii cherry, rucola
și dressing de parmezan
combinație magică cu gust american
de burger pe bază de năut și porumb,
servită în chiflă lângă cartofi prăjiți

- 22,9 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!

Starters

Fel Principal

Bruschettina

180 g

Papardelle Pollo

400 g

Cremă Intensă de Roșii

300 g

Boston Butt

400 g

Salată de Vinete

300 g

Salată Caesar

400 g

tablou de vacanță cu gust sicilian
din roșii coapte și usturoi, pe o felie
de pâine prăjită exact cât trebuie
supa care îți dă totul de fiecare
dată, cu gust dens și intens, vin alb
și decor special din sparanghel și
parmezan
vinete coapte românește, care îți
bucură sufletul, cu maioneză de casă,
ardei copți și chutney de roșii

multe paste late și plate, făcute în
casă cu gândul la italieni, cu piept
de pui crocant, pancetta și spanac
ceafa porcului românesc reinterpretată
în stil internațional, cu o formă
înaltă dar fragedă, cu chipsuri de
cartofi și salată de varză roșie

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

- 22,9 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!

Starters
Hola Tacos

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

Fel Principal
250 g

Coaste de Porc cu Sos Barbeque 
de casă și Cartofi Prăjiți

400 g

coaste fragede cu gust intens și sos
american, pregătit în casă, servite
alături de cartofi prăjiți cu usturoi
și pătrunjel

Cremă Intensă de Roșii

300 g

Specialitatea Stadio de Pui

400 g

Bruschettina

180 g

Salată cu Spectacol de Pui

330 g

supa care îți dă totul de fiecare
dată, cu gust dens și intens, vin
alb și decor special din sparanghel
și parmezan
tablou de vacanță cu gust sicilian
din roșii coapte și usturoi, pe o felie
de pâine prăjită exact cât trebuie

artă din bucătărie cu piept de pui
marinat, pregătit pe grill, cu sos de
parmezan, rucola, cartofi noi copți și
spanac călit în unt
piept de pui marinat, așezat peste un
pat de frunze de salată, roșii cherry,
rucola și dressing de parmezan

- 22,9 lei De savurat de Luni până Vineri, între 12:00-15:00

