
   MENIU SĂPTĂMÂNAL  22 OCTOMBRIE – 02 NOIEMBRIE 2012 

MENIU LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI PREŢ 

A1 Ciorbă rădăuţeană    
400 g. 

Ciorbă cu perişoare din 
carne de pui 400 g. 

Ciorbă de pui a la grec         
400 g. 

Ciorbă de burtă           
400 g. 

Ciorbă de salată cu costiţă 
400 g. 

5.00 
lei 

A2 Ciorbă de fasole verde 
cu costiţă  400 g. 

Borş cu carne de văcuţă          
400 g. 

Supă gulaş de văcuţă    
400 g. 

Ciorbă ardelenească cu 
carne de porc 400 g. 

Ciorbă de pui cu ciuperci a 
la Zola 400 g. 

5.00 
lei 

A3  
POST 

Supă cremă din legume 
cu crutoane  400 g. 

Supă de roşii cu orez      
400 g. 

Ciorbă de varză            
400 g. 

Supă de cartofi cu 
ciuperci 400 g. 

Ciorbă de conopidă              
400 g. 

3.50 
lei 

C1 Lasagna cu piept de pui 
gratinate 300 g. 

Conopidă gratinată cu 
şuncă  300 g. 

Paste carbonara la cuptor  
300 g. 

Cartofi franţuzeşti        
300 g. 

Dovlecei gratinaţi cu piept 
de pui 300 g. 

9.00 
lei 

C2 Tocană ardelenească cu 
carne de porc        

100/150 g. 

Ficăţei de pui cu 
ciuperci,sos de vin şi orez 
cu legume 120/100/200 g.     

Pui cu ciuperci şi 
mămăligă                 
100/200 g. 

Mămăligă cu brânză şi 
costiţă                       
300 g. 

Piept de pui flamingo şi 
piure de cartofi                
100/100/200 g. 

9.00 
lei 

C3 Ostropel cu carne de 
pui şi mămăligă 
150/100/200 g. 

Piept de pui cu fulgi de 
porumb şi piure de cartofi       

120/200 g. 

Tocăniţă de văcuţă cu sos 
picant şi cartofi aurii        

100/100/200 g. 

Sarmale cu carne de porc                                 
180/150 g. 

Cotlet de porc secuiesc       
90/200 g.                   

9.00 
lei 

C4 Varză a la Cluj cu 
smântână                  

300 g. 

Cotlet de porc cu sos 
vânătoresc şi cartofi natur                

90/100/200 g.                           

Iahnie de fasole cu costiţă 
afumată                  

250/100 g. 

Gulaş cu carne de văcuţă  
300 g. 

Pui cu smântână şi 
mămăligă                          

100/100/200 g. 

9.00 
lei 

C5 Ceafă de porc la grătar 
şi cartofi ţărăneşti            

130/200 g. 

Ceafă de porc la grătar şi 
orez cu legume             

130/200 g. 

Ceafă de porc la grătar    
şi cartofi aurii            

130/200 g. 

Ceafă de porc la grătar şi 
orez cu ciuperci                 

130/200 g. 

Ceafă de porc la grătar şi  
piure de cartofi              

130/200 g. 

9.00 
lei 

C6 Piept de pui la grătar     
şi orez cu legume 

mexicane 130/200 g. 

Piept de pui la grătar             
şi cartofi natur                   

130/200 g. 

Piept de pui la grătar        
şi orez cu mazăre                              

130/200  g.  

Piept de pui la grătar        
şi cartofi prăjiţi           

130/200 g. 

Piept de pui la grătar         
şi cartofi cu sos tomat        

130/200 g. 

9.00 
lei 

C7 
POST 

Dovlecel pane             
200 g. 

Tocană ţărănească           
300 g. 

Dovlecei umpluţi cu orez 
şi ciuperci 200 g. 

Conopidă pane              
200 g. 

Iahnie de fasole boabe   
300 g. 

6.00 
lei 

N1 Salată de castraveţi cu 
ceapă 200 g. 

Salată de varză cu roşii  
200 g. 

Salată de roşii cu telemea               
200 g. 

Salată de varză cu ardei                    
200 g. 

Salată asortată                   
200 g. 

2.50 
lei 

N2 Salată de ardei copţi      
150 g. 

Salată de castraveţi cu roşii 
200 g. 

Castraveţi muraţi              
150 g. 

Salată de castraveţi cu 
roşii 200 g. 

Salată de varză cu roşii  
200 g. 

2.50 
lei 

T1 Clătite cu brânză de 
vaci şi stafide 200 g.                                        

Budincă de vanilie cu 
ciocolată şi frişcă 200 g.          

Papanaşi prăjiţi cu 
smântână 150 g.                                        

Cremă de zahăr caramel            
120 g.                                          

Plăcintă cu mere                  
120 g.                                        

4.00 
lei 

T2 Savarină                    
3,00 lei 

Doboş                       
1,802,90 lei lei 

Felii cu mere                         
3,30 lei  

Albiniţă                         
2,10 leilei 

Cremeş                                  
2.60 lei 

 

Livrarea se face în caserole de unică folosinţă simple sau duble 0,8 lei/buc şi pentru supe 0,6 lei/buc. Tacâmuri de unică folosinţă 0,5 lei/set (la cerere). Chifla 

0,30 lei/buc.              Lista băuturi: apa minerală 500 ml 2 lei/buc, apa plată 500 ml 2 lei/buc, sucuri 500 ml: Pepsi, Coca cola, Fanta 3 lei/buc. 
Comenzile se pot face de luni până vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00 pentru ziua următoare ! 

 


