
CIORBE CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

400 ml 14.00 lei Ţelină 

(în pret este inclus ardei iute, contine si produse decongelate)

400ml/60g 16.00 lei Lapte, ţelină

(în pret este inclus ardei iute şi smântâna, contine si produse decongelate)

400ml/70g 16.00 lei Ţelină, gluten  

(în pret este inclus ardei iute)

400ml/60g 16.00 lei Lapte  

(în pret este inclus ardei iute şi smântâna, contine si produse decongelate)

400ml/75g 16.00 lei Ouă, lapte

(în pret este inclus ardei iute şi smântâna, contine si produse decongelate)

400ml/70g 16.00 lei .Gluten, ţelină

(în pret este inclus ardei iute, contine si produse decongelate)

400ml/170g 16.00 lei Lapte, ouă, 

(în pret este inclus ardei iute şi smântâna, contine si produse decongelate) .gluten, ţelină

400ml/120g 17.00 lei Lapte, ouă, 

(în pret este inclus ardei iute şi smântâna, contine si produse decongelate) .gluten, ţelină

SUPE (la comanda)

500ml 17.00 lei Ţelină

500ml 17.00 lei Ţelină

PREPARATE DE PESTE
(Produse decongelate)

100g 12.00 lei Peşte

100g 12.00 lei Peşte

100g 12.00 lei Peşte

100g 16.00 lei Peşte

100g 15.00 lei Peşte

100g 15.00 lei Peşte,ouă

(şalau, ou, fulgi porumb)

100g 15.00 lei Peşte,ouă, 

(şalau, ou, pesmet) .gluten  

450g 35.00 lei Peşte, susan, 

(şalau, dovlecei, roşii, susan, ou, sos) .gluten, ouă

550g 42.00 lei Peşte,ouă, 

(şalau, cartofi natur, caşcaval) .lapte, gluten

250g 30.00 lei Crustacee,lapte

200g 26.00 lei Moluşte, lapte,vin alb

200g 26.00 lei Moluşte, lapte,vin alb

150g 20.00 lei Moluşte, gluten, ouă

150g 30.00 lei Crustacee, gluten

PREPARATE DE PORC CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

475g 48.00 lei -

(cotlet, ceafa, cârnati proaspeti, pastrama, cartofi, contine si produse decongelate)

500g 38.00 lei Ouă, gluten  

(cotlet, oua, hribi, ciuperci, pesmet, contine si produse decongelate)

200g 21.00 lei -

200g 25.00 lei Lapte, ouă, gluten  



(cotlet, şunca, caşcaval, ciuperci, castraveti în otet)

340g 32.00 lei Lapte  

(cotlet, şunca, cârnati, ciuperci, caşcaval, ketchup, castraveti în otet)

200g 21.00 lei -

270g 16.00 lei Ouă  

340g 16.00 lei Ouă, gluten

270g 27.00 lei -

(cotlet, ciuperci, sos tomat)

250g 19.00 lei -

(cotlet, roşii, ceapa, sos )

100g 8.00 lei -

100g 7.00 lei -

350g 42.00 lei -

(cotlet, muşchi vita, piept pui, cârnati)

450g 47.00 lei Lapte  

(cotlet, muşchi vita, piept pui,  caşcaval, roşii, masline) 

320g 26.00 lei Lapte  

(cotlet, kaiser, caşcaval, roşii, ciuperci, ceapa, ketchup)

270g 21.00 lei Ouă, lapte,gluten

(cotlet, ou, caşcaval, amestec legume, pesmet, contine si produse decongelate)

140g 19.00 lei Ouă, lapte, gluten

(cotlet, ou, caşcaval)

170g 19.00 lei Ouă, gluten

(cotlet, ou, pesmet)

120g 19.00 lei Ouă, gluten

(cotlet, ou)

500g 32.00 lei Ouă, lapte

(pulpa porc, piept porc, carnati casa, brânza, ou, mamaliga)

500g 28.00 lei Ouă, lapte

(ceafa, ciuperci, brânza, ou, mamaliga, sos tomat)

500g 28.00 lei Ouă, lapte

(ceafa, cârnati, brânza, ou, mamaliga, sos tomat)

600g 28.00 lei Ouă, lapte

(cotlet, ficat pui, pastrama, brânza, ou, mamaliga)

530g 28.00 lei Ouă, lapte

(ceafa, cârnati, brânza, ou, mamaliga, usturoi)

250g 26.00 lei Lapte

(cotlet, şunca, caşcaval, ciuperci)

250g 26.00 lei Lapte

(cotlet, caşcaval, kaiser, gogoşari, castraveti în otet)

100g 7.00 lei Lapte

950g 40.00 lei -

PREPARATE DE PUI CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

625g 48.00 lei -

(pulpa pui, piept pui, ficat pui, aripi pui, cartofi, contine si produse decongelate)

570g 32.00 lei Lapte, ouă, gluten  

(aripi, ficat, cartofi crispy, sos chilli, contine si produse decongelate)
585g 32.00 lei -

(pulpa pui, ardei gras, rosii, ceapa, ardei iute, usturoi, suc rosii, mamaliga)

650g 36.00 lei Lapte

(piept pui, ciuperci, cartofi pai, cascaval, rosie, ardei, ceapa, contine si produse decongelate)

150g 30.00 lei -

150g 20.00 lei Ouă,susan, gluten

(piept pui, ou, susan)
350 g 25.00 lei Soia, vin alb

(piept pui,ardei gras, castraveti, ciuperci, morcovi, ardei iute, sos soia, otet balsamic)

120g 19.00 lei Lapte, vin alb

120g 19.00 lei Lapte, vin alb, gluten

300g 30.00 lei Lapte,vin alb

(piept pui, kaiser, ciuperci, branza cu mucegai)

100g 6.00 lei -



100g 7.00 lei Susan, gluten, ouă

100g 7.00 lei Ouă  

270g 27.00 lei -

(piept pui, ciuperci, sos tomat)

200g 14.00 lei -

300g 22.00 lei -

(ficatei pui, legume, suc roşii, contine si produse decongelate)

200g 16.00 lei Vin alb

280g 19.00 lei -

(piept pui, roşii, ceapa, ardei, sos frigarui)

580 g 42.00 lei Lapte, susan, 

(piept pui, caşcaval, caşcaval pane, gogoşari, susan, ketchup) .ouă, gluten

200g 21.00 lei -

180g 27.00 lei Lapte, gluten

(piept pui, smântâna, ciuperci, mamaliga)

220g 22.00 lei -

(piept pui, legume, sos picant)

200g 21.00 lei -

225g 21.00 lei Ouă, gluten

(piept pui, şunca, ciuperci, ou, castraveti în otet)

270g 21.00 lei Ouă, gluten, lapte

(piept pui, şunca, cascaval, castraveti în otet, gogosari, ou, pesmet)

260g 21.00 leiOuă,susan, lapte, gluten

(piept pui, cascaval, şunca, castraveti în otet, gogosari, ou, susan)

230g 20.00 lei Ouă, lapte, gluten

(piept pasare, caşcaval, ou, pesmet)
400g 28.00 lei Ouă, lapte, gluten

(piept pasare, ou,cascaval, rosii, smantana, usturoi)

250g 18.00 lei Ouă, gluten

(piept pasare, ou, fulgi porumb)

180g 18.00 lei Ouă, gluten

(piept pasare, ou)

230 g 18.00 lei Ouă, gluten

(piept pasare, ou, pesmet)

520g 28.00 lei Ouă,lapte

(piept pui, pulpa pui, ficat pui, brânza, ou, mamaliga, usturoi) 

CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

PREPARATE DE VITA
350 g 55.00 lei Lapte

350 g 55.00 lei Crustacee, moluste, vin

(muşchi vita, scoici, creveti, salau, rozmarin, usturoi, miere, lamaie)

400g 45.00 lei Ţelină, vin alb, soia

(muşchi vita, morcovi, ţelină, ardei gras, ciuperci, vinete,
 sos soia, oţet balsamic, zahăr, vin, ardei iute) 

200g 21.00 lei -

320g 58.00 lei Lapte

(muşchi vita, unt) 

200g 45.00 lei Lapte, muştar

(muşchi vită, piper verde murat, muştar, smântână, ulei măsline)

160g 42.00 lei Lapte, muştar

(muşchi vită, branza cu mucegai)

240g 40.00 lei -

(muşchi vită, rucola, ulei măsline, lămâie)

330g 40.00 lei Vin alb, ţelină,lapte

(muşchi vită, fructe de padure, ţelină, morcovi, vin,unt, contine si produse decongelate)

150g 28.00 lei Ouă, gluten

(muşchi vita, ou, pesmet)
310g 35.00 lei Ouă, lapte, muştar

(muşchi vita, ou, muştar, piper, unt, ketchup, castraveti, ceapa, gogoşari)

530g 25.00 lei Muştar

(mititei, cartofi pai, muştar, contine si produse decongelate) 

50g 3.00 lei Muştar



270g 39.00 lei -

(muşchi vita, ciuperci, sos tomat)
150g 34.00 lei Lapte

350g 17.00 lei Gluten, ouă, ţelină

PREPARATE DE RATA
280g 36.00 lei Lapte, gluten

280g 36.00 lei Lapte, gluten, soia

PREPARATE DE CURCAN
150g 19.00 lei -

220g 19.00 lei Ouă, gluten

280g 23.00 lei Ouă, lapte, gluten

(piept curcan, rulada pui, cascaval, ou, gogosari în otet)
490g 28.00 lei Ouă, lapte

(piept curcan, brânza, ou, mamaliga, usturoi) 

ANTREURI CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

450g 32.00 lei Lapte

(salam Sibiu, kaiser, caşcaval, pastramă porc,  şuncă, ruladă pui,
.roşie umplută cu brânză, măsline, gogoşari, castraveţi în oţet)

500g 49.00 lei Ouă, gluten, lapte

(creier porc pane, pui Shanghai, crochete caşcaval, .susan   

.crochete carne, gogoşari în oţet, contine si produse decongelate)

420g 32.00 lei Lapte

(salam Sibiu, salam săsesc, caşcaval, pastramă porc, măsline, 

şuncă, ruladă pui, castraveţi în oţet, roşie, gogoşari)

CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

580g 39.00 lei Ouă, gluten

(creier, ficat, şnitel pui, crochete cartofi, castraveţi, contine si produse decongelate)

600g 39.00 lei Lapte, nuci

(branza vaci, mozzarella, feta, telemea, urda, cascaval, gorgonzola, 

rosii cherry, ceapa, masline, nuci, stafide, mar, gogosari)

530g 22.00 leiLapte, gluten, ouă, muştar

190g 18.00 lei Lapte, gluten, ouă

(caşcaval, ou, pesmet)

150g 16.00 lei Lapte, gluten, ouă

(caşcaval, ou) 

150g 10.00 lei -

500g 20.00 lei Lapte

430g 25.00 lei Lapte

(mamaliga, branza, kaiser, mozzarella, carnati )

155g 8.00 lei Ouă,lapte

155g 8.00 lei Ouă

150g 8.00 lei Ouă

65g 3.00 lei Ouă

4 felii 10.00 lei Gluten, lapte

4 felii 10.00 lei Gluten, lapte

300g 8.00 lei Gluten

400g 13.00 lei Gluten,lapte

PIZZA    
370g 16.00 lei Lapte, gluten

740g 32.00 lei Lapte, gluten

(şunca, salam, ciuperci, mozzarella, măsline,  ardei) 

360 g 16.00 lei Lapte, gluten

730g 32.00 lei Lapte, gluten

(pastramă, salam, ciuperci, mozzarella, măsline, ardei) 



390g 20.00 lei Lapte, gluten

780g 40.00 lei Lapte, gluten

(piept pui, mozzarella, măsline, ardei) 

340g 16.00 lei Lapte, gluten

680g 32.00 lei Lapte, gluten

(salam uscat, ciuperci, mozzarella, ardei iuti) 

405g 16.00 lei Lapte, gluten, ouă

810g 32.00 lei Lapte, gluten, ouă

(şuncă, cârnaţi, ciuperci, mozzarella, ou, ardei)

420g 20.00 lei Lapte, gluten

(salam săsesc, gogoşari, ciuperci, mozzarella, măsline, roşii)

360g 16.00 lei Lapte, gluten

(pastramă, salam, ciuperci, mozzarella, ardei) 

340g 18.00 lei Lapte, gluten

670g 36.00 lei Lapte, gluten

(mozzarella, caşcaval, gorgonzola, mozzarela ciligine, roşii, ceapă, măsline) 

CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

380g 16.00 lei Lapte, gluten

(mozzarella, roşii, măsline) 
340g 15.00 lei Lapte, gluten

(salam, mozzarella) 

740g 32.00 lei Lapte, gluten

(salam uscat, şuncă, ciuperci, mozzarella, măsline, ardei)

395g 16.00 lei Gluten

790g 32.00 lei Gluten

(ciuperci, măsline, cascaval post, roşii, ardei)

370g 14.00 lei Gluten

740g 28.00 lei Gluten

(mazăre, fasole pastai, porumb, mozzarella, gogoşari, contine si produse decongelate)

760g 36.00 lei Gluten, peşte

(mozzarella, măsline felii, ceapă, porumb, lămâie, ton, contine si produse decongelate)

PASTE
450g 28.00 lei Gluten, lapte

490g 28.00 lei Gluten, lapte, ouă

400g 25.00 lei Gluten, lapte, ouă

300g 28.00 lei Gluten, lapte, ouă

360 g 39.00 lei Gluten, lapte, ouă

360 g 23.00 lei Gluten, lapte, ouă

270g 23.00 lei Gluten, lapte, ouă

500g 28.00 lei Gluten, lapte, ouă

GARNITURI
200g 10.00 lei -

200g 10.00 lei -

200g 9.00 lei Lapte

200g 9.00 lei -

200g 9.00 lei -

200g 9.00 lei Lapte

270g 10.00 lei Lapte, oua, gluten

250g 9.00 lei Lapte

200g 9.00 lei Gluten, ouă

250g 9.00 lei -

275g 9.00 lei Lapte

250g 9.00 lei -

250g 9.00 lei -

210g 10.00 lei Gluten, ouă

200g 10.00 lei Lapte



280g 10.00 lei Lapte

200g 10.00 lei Lapte

280g 10.00 lei Lapte

290g 11.00 lei -

200g 11.00 lei Lapte

360 g 11.00 lei -

300g 12.00 lei -

250g 12.00 lei Lapte

390g 14.00 lei -

125g 15.00 lei Lapte

250g 22.00 lei Lapte

SALATE CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

200g 8.00 lei -

160g 8.00 lei -

160g 8.00 lei -

200g 9.00 lei -

200g 8.00 lei -

150g 8.00 lei -

150g 8.00 lei -

175g 8.00 lei -

270g 10.00 lei -

120g 10.00 lei -

135g 9.00 lei -

210g 9.00 lei muștar, telină

(roşii, mere, telină, salată verde, rucola, dressing muștar)

500g 25.00  lei muștar, telină

(piept pui, roşii, mere, telină, salată verde, rucola, dressing muștar)

385g 20.00 lei Lapte, nuci

(roşii, mozzarella, ulei masline, nuci, usturoi, busuioc)

220g 10.00 lei -

(salată verde, gogosari, porumb, ceapa, masline, lamaie, ulei masline)

85g 6.00 lei -

(salată verde, ridiche, ceapă verde, sos otet balsamic)

375g 13.00 lei -

(salată verde, ceapă, fasole, ardei gras, morcovi, gogoşari, măsline, porumb)

340g 23.00 lei Peşte

(salată verde, ton, ceapă, porumb, morcovi, măsline felii, lămâie)
465g 15.00 lei Ţelină,nuci, lapte

(morcovi, ţelină, păstârnac, nuci, mere, stafide, varză, ridiche, lămâie)
350 g 13.00 lei -

(salată verde, roşii, ceapă, ardei gras, castraveţi)

710g 27.00 lei Lapte, gluten

(roşii, piept pui, ridiche, ceapă, castraveţi,
ardei gras, crutoane pâine, salată verde, brânză)

470g 22.00 lei Lapte, gluten

(salată verde, piept pui, branză Gorgonzola, 
şuncă, roşii, porumb, crutoane pâine)

440g 22.00 lei Muştar

(salată verde, piept pui, roşii, ceapă, maioneză)

380g 17.00 lei Lapte

(suncă presată,  roşii, castraveţi, brânză, ceapă, măsline, praz)

550g 23.00 lei Lapte

(roşii, castraveţi, brânză, ceapă, măsline, ulei măsline, oregano)

260g 11.00 lei Ţelină  

(ridiche, morcov, ţelină, mere)
1 buc. 0.40 lei -



SOSURI CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

150g 5.00 lei -

20g 2.00 lei -

100g 4.00 lei Lapte, muştar

100g 3.00 lei -

100g 3.00 lei -

50g 1.50 lei -

30g 2.50 lei -

36g 1.00 lei Muştar

50g 1.50 lei -

50g 2.50 lei Soia  

50g 2.50 lei Lapte

40g 2.00 lei Lapte

100g 3.50 lei Lapte

50g 2.50 lei Muştar

190g 12.00 lei lapte,vin alb

220g 12.00 lei Lapte, muştar

60g 3.00 lei -

100g 3.00 lei Muştar

(ulei masline, zahar, otet, zeama lamaie, mustar, apa minerala)

28g 2.00 lei -

(otet balsamic, ulei masline, rozmarin)
220g 6.00 lei Lapte, muştar

(maioneză, iaurt, castraveti, marar)

60g 1.30 lei Gluten

100g 1.50 lei Gluten

DESERTURI
770g 16.00 lei Lapte

(pepene galben, salată de fructe, înghetată, dulceaţă, topping, frişcă)

400g 14.00 lei Lapte

(banană, înghetaţă, topping, friscă)

410g 13.00 lei -

260g 11.00 lei Gluten, ouă

260g 12.00 lei Gluten, ouă

270g 12.00 lei Gluten, ouă

250g 13.00 lei Gluten, ouă

(înghetata, dulceaţă, topping, lamaie)

320g 14.00 lei Gluten, ouă

(brânză, dulceaţă, smântână, topping,  stafide)

350 g 17.00 lei Lapte, gluten, ouă

326g 16.00 lei Lapte, gluten, ouă

326g 16.00 lei Lapte, gluten, ouă

326g 16.00 lei Lapte, gluten, ouă

200g 11.00 lei Lapte

265g 11.00 lei Lapte

250g 11.00 lei Lapte

  (salată de fructe şi îngheţată)



                           BAR
COGNAC( 100 ml)   LEI ALERGENI

13.00 lei -

15.00 lei -

18.00 lei -

WHISKY( 100 ml)

16.00 lei -

16.00 lei -

24.00 lei -

GIN (100 ml)

13.00 lei -

VODCĂ (100ml) 

8.00 lei -

12.00 lei -

12.00 lei -

14.00 lei -

14 -

  VERMUT(100 ml)

8.00 lei -

8.00 lei -

11.00 lei -

11.00 lei -

LICHIOR(100 ml)

9.00 lei -

6.00 lei -

9.00 lei Alune

11.00 lei Alune, soia

12.00 lei -

24.00 lei -

15.00 lei -

Rum(100 ml)

11.00 lei -

  BITTER (100 ml)

8.00 lei -

16.00 lei -

TEQUILA ( 30 ml)

7.50 lei -

COCKTAIL   LEI ALERGENI

11.00 lei Lapte

(Santal ananas, sirop cocos, friscă, lapte)

13.00 lei -

(Santal portocale, Santal ananas, sirop cocos, sirop Grenadine, portocală)

11.00 lei -



(mere verzi, Santal, zahăr brun, lime) 

15.00 lei -

(rum alb, lime, suc Sprite, zahăr brun) 

15.00 lei -

(vodcă Stalinskaya, suc roşii, concentrat lămâie, hrean, sos iute) 

15.00 lei -

(vodcă Stalinskaya, mere verzi, Santal, zahăr brun) 

13.00 lei -

(rum alb, fresh lămâie, zahăr brun) 

13.00 lei -

(rum alb, fresh portocale, zahăr brun) 

15.00 lei -

(vodcă Stalinskaya, fresh lămâie, sirop curacao, zahăr brun) 

12.00 lei Lapte

(lichior peppermint, lichior ciocolată, friscă) 

15.00 lei Lapte

(rum alb, Cuerpo Pina Colada, Santal ananas, lapte) 

15.00 lei -

(rum brun, suc Coca Cola, lime) 

VINURI
COTNARI

30.00 lei Sulfiţi

30.00 lei Sulfiţi

30.00 lei Sulfiţi

30.00 lei Sulfiţi

BECIUL DOMNESC

36.00 lei Sulfiţi

36.00 lei Sulfiţi

36.00 lei Sulfiţi

36.00 lei Sulfiţi

JIDVEI

30.00 lei Sulfiţi

30.00 lei Sulfiţi

30.00 lei Sulfiţi

36.00 lei Sulfiţi

39.00 lei Sulfiţi

JIDVEI NEC PLUS ULTRA   LEI ALERGENI

42.00 lei sulfiţi

42.00 lei sulfiţi

42.00 lei sulfiţi

RECAŞ (CASTEL HUNIADE)

37.00 lei Sulfiţi

37.00 lei Sulfiţi

37.00 lei Sulfiţi

37.00 lei Sulfiţi

8.00 lei Sulfiţi



VINUL CASEI  la carafa

25.00 lei Sulfiţi

25.00 lei Sulfiţi

25.00 lei Sulfiţi

25.00 lei Sulfiţi

25.00 lei Sulfiţi

25.00 lei Sulfiţi

25.00 lei sulfiţi

35.00 lei Sulfiţi

BERE
8.00 lei -

8.00 lei -

11.00 lei -

7.00 lei -

7.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

10.00 lei -

10.00 lei -

10.00 lei -

10.00 lei -

10.00 lei -

15.00 lei -

CAFEA   LEI ALERGENI

7.00 lei -

14.00 lei -

7.00 lei -

15.00 lei Lapte

(lapte, ness, îngheţată, zahar, frişcă)

10.00 lei Lapte

(lapte, ness, Amaretto, zahar, frişcă, topping)

10.00 lei Lapte

(lapte, ness, J&B, zahar, frişcă, topping)

11.00 lei Lapte

(cafea Segafredo, lapte, coniac Alexandrion)

10.00 lei Lapte

10.00 lei Lapte

10.00 lei Lapte

(cafea Segafredo, lapte, zahar brun)

8.00 lei -

1.00 lei Lapte

0.50 lei Lapte

1.00 lei -



25.00 lei Fistic

10.00 lei Arahide

SUCURI

11.00 lei -

15.00 lei -

12.00 lei -

7.00 lei -

7.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

7.00 lei -

8.00 lei -

8.00 lei -

7.00 lei -

7.00 lei -

7.00 lei -

ENERGIZANT

12.00 lei -

Meniu aniversar ALERGENI

450g 32.00 lei Lapte

(salam Sibiu, kaiser, caşcaval, pastramă porc,  şuncă, ruladă pui,
.roşie umplută cu brânză, măsline, gogoşari, castraveţi în oţet)

500g 49.00 lei Ouă, gluten, lapte

(creier porc pane, pui Shanghai, crochete caşcaval, .susan   

.crochete carne, gogoşari în oţet)

420g 32.00 lei Lapte

(salam Sibiu, salam săsesc, caşcaval, pastramă porc, măsline, 
şuncă, ruladă pui, castraveţi în oţet, roşie, gogoşari)

580g 39.00 lei Ouă, gluten

(creier, ficat, şnitel pui, crochete cartofi, castraveţi)

580 g 39.00 lei Ouă, gluten, lapte

(cârnaţi proaspeţi, ficat pui, kaiser, crochete carne, crochete caşcaval,
 rulou cu susan, şniţel surpriză)

605g 39.00 lei Ouă, gluten, lapte

(rulou pane pui, roşie umplută cu brânză, castraveţi, salam Sibiu, 
rulada pui, kaiser, ficat pui, măsline, şuncă, caşcaval)

580 g 39.00 lei Ouă, gluten, lapte

(grisine cu kaiser, coşulete de caşcaval umplute cu brânză pe pat de rucola, 
mozzarella biluţe, roşiii cherry, busuioc, rulou pane pui pe cruton de pâine,
şniţel surpriză, crochete caşcaval)

                 Meniu de post
CANT.  BRUTĂ   LEI ALERGENI

400ml 14.00 lei -



400ml 14.00 lei -

1160g 49.00 lei Soia, gluten

340g 13.00 lei Soia  

470g 24.00 lei -

350g 15.00 lei -

350g 16.00 lei Gluten

700g 32.00 lei Gluten

470g 21.00 lei -

420g 16.00 lei Gluten

840g 32.00 lei Gluten

360 g 14.00 lei Gluten

720 g 28.00 lei Gluten

3 felii 10.00 lei Gluten

400g 24.00 lei Gluten

290g 15.00 lei -

400g 16.00 lei Soia, gluten

350 g 14.00 lei -

550g 25.00 lei -

275g 12.00 lei -

200g 11.00 lei Gluten


