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OCHIURI CU PÂINE TOAST ŞI UNT (1,3,7)                                    85/60 g                      10.00 lei 
{ouă, pâine toast [făină albă de grâu, făină dietetică de grâu (graham), drojdie, sare iodată, gluten de grâu, 

grăsime de palmier, oțet alimentar din vin, conservanți (acid scorbic, propionat de calciu, tărâțe de psyllium)], 

roşii, unt, ulei rafinat de floarea soarelui} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1778,47 kj/ 424,78 kcal; Grăsimi 30,62 g, din care acizi  
grași saturați 8,30 g; Glucide 19,30 g, din care 1,18 g zaharuri; Proteine 14,82 g; Sare 0,45 g]. 
 

OMLETĂ ŢĂRĂNEASCĂ ( 3, 7,10) 240 g                         14.50 lei 
{ouă, slănină, salam [carne porc, slănină, carne vită, condimente, extract de condimente, proteină animală de 

porc, zaharuri, antioxidanți (ascorbat de sodiu), stabilizatori (difosfați), arome, proteină vegetală hidrolizată, 

conservant (nitrit de sodiu)], ardei, ceapă, ulei rafinat de floarea soarelui, sare, piper} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1511,01 kj/ 360,89 kcal; Grăsimi 32,43 g, din care acizi  
grași saturați 2,51 g; Glucide 2,51 g, din care 0,13 g zaharuri; Proteine 11,36 g; Sare 2,49 g]. 
 

 

CAŞCAVAL PANE (1,3,7) 160 g                         17.00 lei 
{caşcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), pesmet (făină albă de grâu,  

drojdie, sare iodată), ulei rafinat de floarea soarelui, făină albă de grâu), piper, boia, sare iodată. 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1557,97 kj/ 372,11 kcal; Grăsimi 23,89 g, din care acizi  
grași saturați 7,92 g; Glucide 17,92 g, din care 0,42 g zaharuri; Proteine 18,64 g; Sare 1,30g]. 

 

 

 

 

TOM ŞI JERRY (1,3,7) 70/150 g                  16.50 lei 
{piure de cartofi (cartofi, lapte, unt, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată), şniţel din piept de pui [piept  

de pui, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată), ulei rafinat de floarea soarelui, ouă, făină albă de  

grâu, sare iodată, piper, boia]} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1033,91 kj/ 246,94 kcal; Grăsimi 14,39 g, din care acizi  
grași saturați 4,28 g; Glucide 18,68 g, din care 1,22 g zaharuri; Proteine 8,89 g; Sare 2,00 g]. 
 

EVANTAI  70/150 g                  17.00 lei 
[cartofi prajiţi (cartofi, ulei de palmier), sare iodată, piper, boia], piept de pui la grătar (piept de pui, ulei  

rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia)] 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1161,75 kj/ 277,48 kcal; Grăsimi 13,45 g, din care acizi  
grași saturați 2,91 g; Glucide 24,66 g, din care 1,14 g zaharuri; Proteine 12,49 g; Sare 1,21 g]. 
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               BRUSCHETE  (1) 200 g                         13.00 lei 
{roşii, pâine toast [făină albă de grâu, făină dietetică de grâu (graham), drojdie, sare iodată, gluten de grâu, 

grăsime de palmier, oțet alimentar din vin, conservanți (acid scorbic, propionat de calciu, tărâțe de psyllium)], 

ulei din turte de măsline, sos pesto [ulei vegetal de floarea soarelui, busuioc, ulei de măsline extravirgin, nuci  

de pin, sare, potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), usturoi, ulei de rapiță total hidrogenat, zahăr, 

stabilizator (clorură de calciu) , antioxidant  (extract tocopherol )], usturoi, pătrunjel}. 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 799,97 kj/ 191,06 kcal; Grăsimi 7,21 g, din care acizi  
grași saturați 1,39 g; Glucide 24,60 g, din care 1,40 g zaharuri; Proteine 5,63 g; Sare 0,76 g]. 

 

TORTILLA DE PUI (1,3,7,10)      250 g                         17.50 lei 
[lipie (făină albă de grâu, ulei din turte de măsline, sare iodată, drojdie, zahăr), 20% piept de pui la grătar 

(piept de pui, ulei rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia), roşii, maioneză {ulei rafinat de floarea 

soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate,  

proteine din lapte şi zer), muştar[muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic),condimente (coriandru, 

cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu),îndulcitor (zaharină), 

sare iodată}, mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), salată verde, ardei, 

sare iodată, piper, boia] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1101,37 kj/ 263,05 kcal; Grăsimi 15,40 g, din care acizi  
grași saturați 2,20 g; Glucide 17,53 g, din care 0,35 g zaharuri; Proteine 11,66 g; Sare 1,59 g]. 
 

KEBAB ÎN PIADINĂ (1,3,7,10) 280 g                         14.50 lei 
[piadină(făină albă de grâu, ulei din turte de măsline, sare iodată, drojdie, zahăr), piept de pui la grătar (piept 

de pui, ulei rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia), cartofi prajiţi [(cartofi, ulei de palmier), sare 

iodată, piper, boia], maioneză{ulei rafinat de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă 

pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din 

vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant ( beta caroten), conservanți 

(benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare iodată},castraveţi muraţi [castraveți întregi,  

apă, oțet din zaharuri (glucoză),zahăr, sare, condimente (mărar, semințe de muștar), corector de aciditate  

(acid acetic)], ouă]. 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1349,36 kj/ 322,28 kcal; Grăsimi 16,73 g, din care acizi  
grași saturați 1,96 g; Glucide 30,22 g, din care 0,64 g zaharuri; Proteine 10,41 g; Sare 1,26 g]. 
 

FOCACCIA CU USTUROI ŞI OREGANO (1) 190 g 5.50 lei 
[foccaccia (făină albă de grâu, ulei din turte de măsline, sare iodată, drojdie, zahăr), sos de usturoi 

(7,8% usturoi, ulei din turte de măsline, condimente), 1% oregano] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1718,26 kj/ 410,40 kcal; Grăsimi 10,56 g, din care acizi  
grași saturați 1,50 g; Glucide 66,14 g, din care 1,21 g zaharuri; Proteine 9,98 g; Sare 2,32 g]. 
 

FOCACCIA CU SOS PESTO ŞI CAŞCAVAL (1,7)  190 g                          10.00 lei 
{foccaccia (făină albă de grâu, ulei din turte de măsline, sare iodată, drojdie, zahăr), 10,52 % sos pesto [ulei 

vegetal de floarea soarelui, busuioc, ulei de măsline extravirgin, nuci de pin, sare, potențiator de aromă 

(monoglutamat de sodiu), usturoi, ulei de rapiță total hidrogenat, zahăr, stabilizator (clorură de calciu) , 

antioxidant (extract tocopherol), 5,26% caşcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, 

cheag} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1754,15 kj/ 418,97 kcal; Grăsimi 12,13 g, din care acizi  
grași saturați 2,29 g; Glucide 63,79 g, din care 1,51 g zaharuri; Proteine 10,86 g; Sare 2,54 g]. 
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CHIFLE (1,3) 70 g 1.60 lei 
(făină albă de grâu, ulei rafinat de floarea soarelui, ouă, zahar, drojdie, ameliorator[agent antiaglomerant 

(carbonat de calciu), făină de soia, făină albă de grâu 650, emulsifiant (esteri ai acizilor mono- și diacetil 

tartric cu mono și digliceridele acizilor grași), enzime pentru panificație, agenți de tratare a făinii (acid  

ascorbic, cisteină)], sare iodată} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1285,30 kj/ 306,98 kcal; Grăsimi 4,13 g, din care acizi  
grași saturați 0,37 g; Glucide 56,85 g, din care 0,85 g zaharuri; Proteine 8,65 g; Sare 0,14 g]. 

 
 

 

BULZ CIOBĂNESC (3, 7,10) 450 g 27.00 lei 
[mămăligă (făină de mălai, sare iodată), brânză de burduf (brânzeturi din lapte de vacă pasteurizat, sare 

iodată), bacon[piept de porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant (ascorbat de sodiu), 

condimente  și extract de condimente, conservant (nitrit de sodiu)], ou, unt ]. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 788,90 kj/ 188,42 kcal; Grăsimi 12,88 g, din care acizi  
grași saturați 6,31 g; Glucide 8,53 g, din care 0,17 g zaharuri; Proteine 8,20 g; Sare 1,88 g]. 

 

PLATOU ŢĂRĂNESC (3, 6, 7)  850 g 62.00 lei 
{bacon prăjit/bacon[piept de porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant (ascorbat de  

sodiu), condimente și extract de condimente, conservant (nitrit de sodiu)], slănină afumată (slănină porc cu  

șorici, sare), telemea (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), roșii, cârnaţi[carne de 

porc, slănină, apă, sare, condimente, extract de condimente, zaharuri, stabilizator (trifosfați) ,antioxidant(acid 

ascorbic), potenţiator de aromă ( monoglutamat de sodiu) , colorant alimentar (carmin), conservant (nitrit de 

sodiu)], cârnaţi picant [carne de porc, slănină, proteină vegetală (soia) , proteină animală (porc), sare, zaharuri  

(dextroză,maltodextrină),condimente (boia iute, usturoi, piper,nucșoară, ghimbir), potențiator de aromă 

(monoglutamat de sodiu), antioxidanți (acid ascorbic, citrat de sodiu,eritorbat de sodiu, alfa-tocoferol), extract 

de rozmain, conservanți (nitrit de sodiu, acetat de sodiu), colorant(carmin), aromă paprika], salam picant[carne 

de porc, slănină, carne de vita,sare, condimente (chilli, extract de condimente), fibre vegetale alimentare,  

proteină animală de porc, zaharuri, antioxidant ( ascorbat de sodiu), stabilizator ( difosfat de sodiu), cultură 

starter, conservant (nitrit de sodiu)], ceapă, ardei, măsline [măsline,apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), 

stabilizator artificial de culoare (gluconat feros)]} 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1029,90 kj/ 245,98 kcal; Grăsimi 21,00 g, din care acizi 
grași saturați 4,92 g; Glucide 2,25 g, din care 0,19 g zaharuri; Proteine 10,09 g; Sare 1,72 g]. 
 

TOCHITURĂ DE PORC CU MĂMĂLIGUŢĂ (3, 7, 10) 250/180 g 33.00 lei 
{41,86 % mămăliguță (făină de mălai, sare iodată),carne de porc, ceapă,cârnați de casă[carne de porc,  

slănină, apă, sare, condimente, antioxidanți(acid ascorbic citrat de sodiu), potențiator de aroma (monoglutamat 

de sodiu) , proteină animală de porc, zaharuri, conservant (nitrit de sodiu)], ulei rafinat de floarea soarelui, 

telemea (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), smântână (lapte de vacă pasteurizat 

şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer),usturoi, sare iodată, piper}. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1371,99 kj/ 327,69 kcal; Grăsimi 25,14 g, din care acizi 
grași saturați 3,92 g; Glucide 11,34 g, din care 0,16 g zaharuri; Proteine 11,54 g; Sare 2,23 g]. 
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CIORBĂ DE BURTĂ (3,7,9,10) 120/280 g                          21.00 lei 
[30% burtă de vită, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din 

lapte şi zer), chefir(lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecționate), morcovi, cartofi, ulei rafinat de floarea 

 soarelui, gălbenuș de ou, usturoi, ardei iute, țelină, sare iodată] 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 465,47 kj/ 111,17 kcal; Grăsimi 8,52 g, din care acizi grași 
saturați 1,68 g; Glucide 2,18 g, din care 0,61 g zaharuri; Proteine 5,59 g; Sare 0,93 g]. 

 

CIORBĂ DE FASOLE CU CIOLAN AFUMAT (3,7,9,10) 150/250 g                          18.00 lei 
[oase garf, 13,3% fasole boabe, 12,5% ciolan dezosat, mix rădăcinoase (morcovi, țelină, păstârnat în proporţii  

variabile), ceapă, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), tarhon, ulei rafinat de floarea soarelui,  

sare iodată, piper, foi de dafin] 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 415,84 kj/ 99,32 kcal; Grăsimi 3,67 g, din care acizi grași 
saturați 0,76 g; Glucide 8,23 g, din care 1,13 g zaharuri; Proteine 7,66 g; Sare 2,37 g]. 

 

CIORBĂ ŢĂRĂNEASCĂ DE VĂCUŢĂ (9) 150/250 g                           19.00 lei 
[22% carne de vită, mix rădăcinoase (morcovi, țelină, păstârnat în proporţii variabile), cartofi, pastă de tomate  

(concentrat de tomate, apă, sare), fasole verde, mazăre, ceapă, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente]. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 300,63 kj/ 71,80 kcal; Grăsimi 3,04 g, din care acizi grași 
saturați 0,15 g; Glucide 5,16 g, din care 1,90 g zaharuri; Proteine 5,45 g; Sare 0,85 g]. 
 

CIORBĂ DE ZARZAVAT (9) 150/250 g                           12.00 lei 
[ardei, cartofi, broccoli, conopidă, fasole verde, mazăre, ceapă, mix rădăcinoase (morcovi, țelină, păstârnat în  

proporţii variabile), ulei rafinat de floarea soarelui, pătrunjel verde, condimente]. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 135,74 kj/ 32,42 kcal; Grăsimi 1,23 g, din care acizi grași 
saturați 0,14 g; Glucide 4,07 g, din care 0,99 g zaharuri; Proteine 1,01 g; Sare 0,85 g]. 
 

CIORBĂ ARDELENEASCĂ CU CARNE DE PORC (3,7,9,10) 120/280 g                          18.00 lei 
[20% carne de porc, mix rădăcinoase (morcovi, țelină, păstârnat în proporţii variabile), lapte, ceapă, orez, ceapă, 
 gălbenuș de ou, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente] 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 384,68 kj/ 91,87 kcal; Grăsimi 5,87 g, din care acizi grași 
saturați 0,29 g; Glucide 4,73 g, din care 0,86 g zaharuri; Proteine 4,33 g; Sare 1,52 g]. 

 

CIORBĂ DE PUI A LA GREC (3,7,9,10) 120/280 g                           19.00 lei 
[22,5% carne de pui, mix rădăcinoase ( morcovi, țelină, păstârnat ), lapte, ceapă, orez, ardei, ulei de floarea 

 soarelui, lâmâie, gălbenuș de ou, condimente] 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 285,59 kj/ 68,21 kcal; Grăsimi 3,02 g, din care acizi grași 
saturați 0,28 g; Glucide 4,23 g, din care 0,86 g zaharuri; Proteine 5,53 g; Sare 0,74 g]. 

 

SUPĂ CREMĂ DE LEGUME CU CRUTOANE (1,7,9) 350 g                          16.00 lei 
{22,8% crutoane [făină albă de grâu, apă, făină dietetică de grâu (graham), drojdie, sare, iodată, gluten de  

grâu, grăsime de palmier, oțet alimentar din vin, conservanți (acid scorbic, propionat de calciu), tărâțe de  

psyllium],morcovi, cartofi, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), țelină, varză, fasole verde,  

mazăre, ceapă, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente]. 
[Declarație nutrițională/100 g produs: Valoare energetică 474,35 kj/113,29 kcal; Grăsimi 2,66 g, din care acizi grași 
saturați 0,45 g; Glucide 17,82 g, din care 2,81 g zaharuri; Proteine 3,76 g; Sare 1,48 g]. 
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SMÂNTÂNĂ (7) 100 g 4.50 lei 

(lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer) 
[Declarație nutrițională/100 g produs: Valoare energetică 986,00 kj/ 252,00 kcal; Grăsimi 25,00 g, din care acizi grași 
saturați 15,00 g; Glucide 3,6 g, din care 3,00 g zaharuri; Proteine 3,20 g; Sare 0,06 g]. 
 

ARDEI IUTE 1 buc. 1.50 lei 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 167,47 kj/ 40,00 kcal; Grăsimi 0 g, din care acizi grași 
saturați 0 g; Glucide 8,8 g, din care 0,00 g zaharuri; Proteine 1,00 g; Sare 0 g]. 

 

PLATOU VEGETAL  (3,7,10)      270/50 g                     26.00 lei 

[legume la grătar(roșii, ardei, dovlecel, ceapă, ciuperci), sos alb de usturoi {chefir, maioneză{ulei rafinat de floarea 

soarelui,gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine 

din lapte şi zer),muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, 

usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare 

iodată}, usturoi, sare iodată, piper}, ulei rafinat de floarea soarelui, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare 

iodată), specialitate pe bază de grăsimi și uleiuri vegetale [apă,ulei de palmier, amidon, amidon modificat 

(amidon acetilat),cazeină, amidon de grâu, sare de mare, emulgatori (polifosfat de sodiu și citrat de sodiu), 

gelifiant (caragenan, aromă Edam), conservant (acid scorbic), colorant (beta caroten)], broccoli pane,  

conopidă pane, ouă]. Conține ou 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1484,01 kj/ 354,45 kcal; Grăsimi 29,95 g, 
din care acizi grași saturați 4,47 g; Glucide 13,07 g, din care 0,63 g zaharuri; Proteine 5,43 g; Sare 0,88 g]. 

 

CIULAMA DE CIUPERCI CU MĂMĂLIGUŢĂ (1) 200/200 g                         17.00 lei 
{50% mămăligă(făină de mălai, sare iodată), 25% ciuperci [ciuperci Champihnon, apă, sare, acidifiant ( acid 

citric), antioxidant (acid ascorbic)], ceapă, făină albă de grâu, ardei, usturoi, condimente)} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 365,82 kj/ 87,37 kcal; Grăsimi 0,31 g, din care acizi grași 
saturați 0,009 g; Glucide 18,48 g, din care 3,65 g zaharuri; Proteine 1,40 g; Sare 2,74 g]. 
 

CHIFTELUŢE DE POST (1)        230 g 18.50 lei 
[cartofi, ciuperci, ceapă, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată), ulei rafinat de floarea soarelui, orez, 

ardei, făină alba de grâu, condimente)  
[Declarație nutrițională /100 g produs:Valoare energetică 1069,83 kj/ 255,52 kcal; Grăsimi 12,63 g,din care acizi grași 
saturați 1,41 g; Glucide 30,21 g, din care 3,10 g zaharuri; Proteine 3,45 g; Sare 0,86 g]. 
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SALATĂ DE PUI EXOTICĂ (3,7,9,10) 350 g 29.50 lei 

{sos alb de usturoi {chefir, maioneză {ulei rafinat de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă 

pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din 

vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți 

(benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare iodată}, usturoi, sare iodată, piper},14,28% 

piept de pui la grătar (piept de pui, ulei rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia), salată verde, roșii, 

mere, ananas, măsline [măsline,apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de culoare 

(gluconat feros)], țelină, morcovi, cașcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag)}. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 709,84 kj/ 169,54 kcal; Grăsimi 12,45 g, din care acizi grași 
saturați 2,03 g; Glucide 6,08 g, din care 1,65 g zaharuri; Proteine 7,00 g; Sare 0,68 g]. 

 

SALATĂ ENERGY (7) 350 g 32.00 lei 
[brânză telemea (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), piept de pui la grătar (piept 

de pui, ulei rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia), roşii, castraveţi,  ardei, , varză, sos vinaigrette 

(ulei din turte de măsline, ulei rafinat de floarea soarelui, oţet, condimente), salată verde] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 758,51 kj/ 181,16 kcal; Grăsimi 13,60 g, din care acizi grași 
saturați 3,31 g; Glucide 3,83 g, din care 0,03 g zaharuri; Proteine 9,49 g; Sare 1,19 g]. 
 

SALATĂ CAESAR (1,3,7,10) 350 g 32.00 lei 

{sos 1000 insule [ maioneză {ulei rafinat de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă 

pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar[muștar boabe, oțet din vin, 

sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți 

(benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină), sare iodată}  piept de pui, roşii, castraveţi, ardei, 

crutoane, sos o mie de insule, caşcaval, salată verde)], pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, 

sare),castraveţi muraţi[castraveți întregi, apă, oțet din zaharuri (glucoză),zahăr, sare, condimente (mărar, 

semințe de muștar), corector de aciditate (acid acetic)],condimente], piept de pui la grătar (piept de pui, ulei 

rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia),roşii, castraveţi, salată verde, mozzarella (lapte de vacă 

pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), crutoane [făină albă de grâu, apă, făină dietetică de grâu 

(graham), drojdie, sare, iodată, gluten de grâu, grăsime de palmier, oțet alimentar din vin, conservanți (acid 

scorbic, propionat de calciu), tărâțe de psyllium], sare iodată} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 925,80 kj/ 221,12 kcal; Grăsimi 14,82 g, din care acizi grași 
saturați 2,41 g; Glucide 10,46 g, din care 1,18 g zaharuri; Proteine 9,83 g; Sare 1,82 g]. 
 

SALATĂ ITALIANĂ (7) 310 g 28.00 lei 

[biluţe mozzarella (caş din lapte de vacă pasteurizat, sare), roşii, busuioc, ulei din turte de măsline, busuioc] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 771,86 kj/ 184,35 kcal; Grăsimi 14,63 g, din care acizi grași 
saturați 10,33 g; Glucide 2,50 g, din care 0,38 g zaharuri; Proteine 9,27 g; Sare 0,01 g]. 
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CARTOFI AURII CU SOS ALB DE USTUROI (3,7,10) 150 g/50 g 9.50 lei 

{cartofi, sos alb de usturoi [chefir (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecționate],maioneză {ulei rafinat de 

floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, 

proteine din lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, 

cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină), 

sare iodată}, mujdei de usturoi (usturoi, ulei rafinat de floarea soarelui), condimente} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 853,04 kj/ 203,74 kcal; Grăsimi 11,59 g, din care acizi grași 
saturați 1,57 g; Glucide 20,53 g, din care 0,51 g zaharuri; Proteine 2,85 g; Sare 1,05 g]. 
 

CARTOFI LA CUPTOR CU ROZMARIN  (7)   200 g  10.00 lei 

(cartofi, unt,1% rozmarin, condimente) 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 774,28 kj/ 184,93 kcal; Grăsimi 8,67 g, din care acizi grași 
saturați 5,03 g; Glucide 22,84 g, din care 0,25 g zaharuri; Proteine 2,59 g; Sare 1,49 g]. 

 

CARTOFI WEDGES 150 g 8.50 lei 

[cartofi wedges (cartofi, ulei de palmier), sare iodată, piper, boia] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1135,01 kj/ 271,09 kcal; Grăsimi 14,41 g, din care acizi grași 
saturați 3,65 g; Glucide 29,93 g, din care 1,51 g zaharuri; Proteine 3,49 g; Sare 1,13 g]. 
 

CARTOFI PRĂJIŢI 150 g 8.50 lei 

[cartofi (cartofi, ulei de palmier), sare iodată, piper, boia] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1275,86 kj/ 304,73 kcal; Grăsimi 15,52 g, din care acizi grași 
saturați 4,21 g; Glucide 35,79 g, din care 1,65 g zaharuri; Proteine 3,32 g; Sare 1,16 g]. 
 

CARTOFI PIURE (7) 200 g 8.50 lei 
(cartofi, lapte, unt, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată) 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 885,17 kj/211,42 kcal; Grăsimi 12,78 g, din care acizi grași 
saturați 5,64 g; Glucide 19,31 g, din care 1,74 g zaharuri; Proteine 3,25 g; Sare 2,64 g]. 

 

LEGUME LA GRĂTAR 220 g                         15.00 lei 
(roşii, ardei, ciuperci, dovlecel, ceapă, miere de albină, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente,) 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 481,91 kj/115,10 kcal; Grăsimi 7,17 g, din care acizi grași 
saturați 0,80 g; Glucide 9,92 g, din care 0,15 g zaharuri; Proteine 1,87 g; Sare 1,04 g]. 
 

LEGUME ASORTATE (7) 130 g 8.50 lei 
[amestec mexican (morcov cubulețe, porumb, mazăre), unt, condimente] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 481,91 kj/115,10 kcal; Grăsimi 7,17 g, din care acizi grași 
saturați 0,80 g; Glucide 9,92 g, din care 0,15 g zaharuri; Proteine 1,87 g; Sare 1,04 g]. 
 

RATATOUILLE 200 g 18.50 lei 
(vinete, dovlecel, ardei, rosii, praz, ceapă, ulei de foarea soarelui, usturoi, condimente) 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 683,58 kj/163,27 kcal; Grăsimi 12,84 g, din care acizi grași 
saturați 1,34 g; Glucide 8,79 g, din care 0,10 g zaharuri; Proteine 7,81 g; Sare 1,46 g]. 

 

OREZ CU LEGUME   150 g 7.00 lei 
[33,33% amestec mexican (morcov cubulețe, porumb, mazăre), orez, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 673,51 kj/160,86 kcal; Grăsimi 6,61 g, din care acizi grași 
saturați 0,75 g; Glucide 21,27 g, din care 1,55 g zaharuri; Proteine 2,96 g; Sare 2,22 g]. 
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MĂMĂLIGUŢĂ 100 g 4.50 lei 
(făină de mălai, sare iodată) 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 367,16 kj/87,69 kcal; Grăsimi 0,42 g, din care acizi grași 
saturați 0 g; Glucide 18,02 g, din care 0 g zaharuri; Proteine 2,40 g; Sare 2,00 g] 

 

CAMPANELE  DANA (1,3,6,7) 350 g 31.00 lei 
{paste penne (griş din grâu dur, apă), produs pentru gătit pe bază de grăsimi vegetale nehidrogenate[apă, 

grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier), zer praf, amidon modificat din porumb (E1442) , maltodextrină, 

emulsifiant (lecitina de soia E322), stabilizatori(E412),( E410), corector de aciditate(E339), colorant (E160a)], 

caşcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), piept de pui la grătar (piept de pui, 

ulei rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia), bacon[piept de porc fără os, apă, sare, proteină 

animală de porc, antioxidant (ascorbat de sodiu), condimente  și extract de condimente, conservant (nitrit de 

sodiu)],  condimente} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 888,39 kj/212,18 kcal; Grăsimi 10,08 g, din care acizi grași 
saturați 4,69 g; Glucide 20,63 g, din care 2,15 g zaharuri; Proteine 8,41 g; Sare 1,21 g] 

 

SPAGHETTI / PENNE ALLA CARBONARA (1,3,6,7) 350 g 29.50 lei 
{spaghetti(griş din grâu dur, apă), produs pentru gătit pe bază de grăsimi vegetale nehidrogenate[apă, grăsimi 

vegetale nehidrogenate (din palmier), zer praf, amidon modificat din porumb (E1442) , maltodextrină, emulsifiant 

(lecitina de soia E322), stabilizatori(E412),( E410), corector de aciditate(E339), colorant (E160a)], bacon[piept de 

porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant (ascorbat de sodiu), condimente  și extract de 

condimente, conservant (nitrit de sodiu)],gălbenuş de ou, caşcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice 

selecționate, cheag), ulei rafinat de floarea soarelui, condimente} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1114,97 kj/266,30 kcal; Grăsimi 16,03 g, din care acizi grași 
saturați 5,41 g; Glucide 19,32 g, din care 2,11 g zaharuri; Proteine 37,97 g; Sare 2,14 g] 
 

SPAGHETTI / PENNE ALLA BOLOGNESE (1,3,6,7,9) 350 g 26.50 lei 
{spaghetti (griş din grâu dur, apă),sos de carne [carne de porc, morcovi, ceapă, pastă de tomate, ţelină, ulei 

rafinat de floarea soarelui, condimente], ketchup{roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de 

aciditate(acid citric)], pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente), 

caşcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag)} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 701,92 kj/167,65 kcal; Grăsimi 3,60 g, din care acizi grași 
saturați 1,14 g; Glucide 24,64 g, din care 3,16 g zaharuri; Proteine 8,06 g; Sare 0,30 g] 

 

SPAGHETTI AL POMODORO (1,3,6,7) 350 g                          20.50 lei 
sos pomodoro {roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], ceapă, ulei rafinat 

de floarea soarelui, condimente}, [spaghetti (griş din grâu dur, apă), condimente. 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 571,61 kj/136,52 kcal; Grăsimi 8,95 g, din care acizi grași 
saturați 0,95 g; Glucide 11,08 g, din care 7,58 g zaharuri; Proteine 1,90 g; Sare 1,02 g] 
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CAPRICIU DE PRIMĂVARĂ (1,3,6,7) 230/100 g 37.50 lei 
{piept de pui, ouă, broccoli, caşcaval şi caşcaval afumat (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice 

selecționate, cheag), produs pentru gătit pe bază de grăsimi vegetale nehidrogenate[apă, grăsimi vegetale 

nehidrogenate (din palmier),zer praf, amidon modificat din porumb (E1442) , maltodextrină, emulsifiant(lecitina 

de soia E322), stabilizatori(E412),( E410), corector de aciditate(E339), colorant (E160a)],ulei rafinat de floarea 

soarelui, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată),unt, condimente} 
[Declarație nutrițională /100 g produs:Valoare energetică 1847,14 kj/441,18 kcal; Grăsimi 33,26 g, din care acizi grași 
saturați 10,50 g; Glucide 11,64 g, din care 1,08 g zaharuri; Proteine 20,51 g; Sare 1,85 g] 

 

PIEPT DE PUI CU SOS INDIAN (1,6,7) 400 g 29.50 lei 
{piept de pui, produs pentru gătit pe bază de grăsimi vegetale nehidrogenate[apă, grăsimi vegetale 

nehidrogenate (din palmier), zer praf, amidon modificat din porumb (E1442),maltodextrină, emulsifiant (lecitina 

de soia E322), stabilizatori(E412),( E410), corector de aciditate(E339), colorant (E160a)], orez, porumb,  

ciuperci[ciuperci Champihnon, apă, sare, acidifiant ( acid citric), antioxidant (acid ascorbic)], ulei rafinat de 

floarea soarelui, făină albă de grâu, condimente}. 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 826,25 kj/197,34 kcal; Grăsimi 9,47 g, din care acizi grași 
saturați 2,85 g; Glucide 20,12 g, din care 3,04 g zaharuri; Proteine 6,52 g; Sare 0,28 g] 
 

PIEPT DE PUI CU SOS GORGONZOLA ŞI BROCCOLI (1,6,7)     100 g/150 g/130 g 38.50 lei 

{broccoli, piept de pui, produs pentru gătit pe bază de grăsimi vegetale nehidrogenate[apă, grăsimi vegetale 

nehidrogenate (din palmier), zer praf, amidon modificat din porumb (E1442) , maltodextrină, emulsifiant (lecitina 

de soia E322), stabilizatori(E412),( E410), corector de aciditate(E339), colorant (E160a)], brânză cu mucegai(lapte 

de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice,cheag microbian), unt, făină albă de grâu, condimente}. 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1117,58 kj/266,93 kcal; Grăsimi 20,90 g, din care acizi grași 
saturați 10,46 g; Glucide 5,17 g, din care 1,86 g zaharuri; Proteine 12,51 g; Sare 1,52 g] 

 

MIXED GRILL DIN CARNE DE PUI ( 7  )       500 g 43.50 lei 
{aripioare de pui [aripi de pui, condimente,amidon din orz, amidon modificat, legume uscate (ceapă, usturoi, 

frunze de pătrunjel), extract de drojdie, zahăr, extract de condimente, arome], piept de pui, pulpe de pui 

dezosate, cartofi piure (cartofi, lapte, unt, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată), salată de varză(varză, 

oţet, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente), ciuperci sote {ciuperci [ciuperci Champihnon, apă, sare, 

acidifiant (acid citric), antioxidant (acid ascorbic)],unt, condimente},  
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 930,71 kj/222,29 kcal; Grăsimi 12,21 g, din care acizi grași 
saturați 3,72 g; Glucide 8,45 g, din care 3,01 g zaharuri; Proteine 18,05 g; Sare 2,10 g] 
 

GYROS DE PUI LA FARFURIE (7,10) 420 g 32.00 lei 
[piept de pui la grătar (piept de pui, ulei rafinat de floarea soarelui, sare, iodată, piper, boia),cartofi prajiţi 

[(cartofi, ulei de palmier), sare iodată, piper, boia],salată de varză(varză, oţet, ulei rafinat de floarea soarelui, 

condimente), sos tzatziki[chefir (lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecționate), castraveţi, usturoi, 

condimente], ulei rafinat de floarea soarelui, muştar[muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), 

condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant ( beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de 

potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare iodată},castraveţi muraţi [castraveți întregi, apă, oțet din zaharuri 

(glucoză),zahăr, sare, condimente (mărar, semințe de muștar), corector de aciditate (acid acetic)], ceapă, 

condiment. 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1125,36 kj/ 268,78 kcal; Grăsimi 16,78 g, din care acizi  
grași saturați 2,56 g; Glucide 15,52 g, din care 1,01 g zaharuri; Proteine 11,94 g; Sare 1,94 g]. 
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CROKETE DE PUI (1,3) 200 g 21.00 lei 
[piept de pui, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată), ulei rafinat de floarea soarelui, ouă, făină albă 

de grâu, condimente] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1526,72 kj/ 364,65 kcal; Grăsimi 18,16 g, din care acizi  
grași saturați 1,33 g; Glucide 24,90 g, din care 0,18 g zaharuri; Proteine 22,73 g; Sare 0,16 g]. 
 

ARIPIOARE CROCANTE CU CARTOFI   

PRĂJIŢI ŞI SOS ALB DE USTUROI      (1,3,7,10)  240/150/50 g            33.00 lei                                                                                              
{aripioare de pui [aripi de pui, condimente,amidon din orz, amidon modificat, legume uscate (ceapă, usturoi, 

frunze de pătrunjel), extract de drojdie, zahăr, extract de condimente, arome], cartofi prajiţi [(cartofi, ulei de 

palmier), sare iodată, piper, boia], sos alb de usturoi {chefir, maioneză {ulei rafinat de floarea soarelui,  

gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din  

lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, 

usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare 

iodată}, usturoi, sare iodată, piper}. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1461,95 kj/ 349,18 kcal; Grăsimi 22,37 g, din care acizi  
grași saturați 4,56 g; Glucide 21,67 g, din care 1,49 g zaharuri; Proteine 12,74 g; Sare 1,50 g]. 

 

PIEPT DE PUI LA GRĂTAR 150 g 22.50 lei 
(piept de pui, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată, piper, boia) 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 917,25 kj/ 219,08 kcal; Grăsimi 9,02 g, din care acizi  
grași saturați 0,12 g; Glucide 0,79 g, din care 0,07 g zaharuri; Proteine 32,15 g; Sare 1,33 g]. 
 

CORDON BLEU (1,3,6,7) 180 g 25.50 lei 
{piept de pui, caşcaval(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), şuncă[pulpă de porc, 

carne de porc, șorici, apă, sare, proteină vegetală (soia), amidon modificat, zaharuri (dextroza), stabilizatori 

(difosfați, trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu, 5-ribonucleotide disodice) , agent de îngroșare (Alga 

Euchema prelucrată) , gumă xantan, extract de drojdie, conservant( nitrit de sodiu), extract de condimente, 

proteină animală de porc, arome, aromă de fum, extracte vegetale], pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare 

iodată), făină albă de grâu, ulei rafinat de floarea soarelui, ouă, condimente] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1415,04 kj/337,97 kcal; Grăsimi 18,73 g, din care acizi grași 
saturați 5,11 g; Glucide 15,24 g, din care 0,48 g zaharuri; Proteine 24,70 g; Sare 1,32 g] 

 

ŞNIŢEL DE PUI ÎN OU  (1,3) 150 g 20.50 lei 
(piept de pui, ouă, făină albă de grâu, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată, piper, boia) 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1262,29 kj/ 301,49 kcal; Grăsimi 18,29 g, din care acizi  
grași saturați 1,21 g; Glucide 10,84 g, din care 0,03 g zaharuri; Proteine 21,18 g; Sare 1,31 g]. 
 

ŞNIŢEL DE PUI ÎN PESMET (1,3) 150 g 20.50 lei 
(piept de pui, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată), ouă, făină albă de grâu,ulei rafinat de floarea 

soarelui, sare iodată, piper, boia) 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1352,61 kj/ 323,06 kcal; Grăsimi 17,84 g, din care acizi  
grași saturați 1,37 g; Glucide 17,34 g, din care 0,12 g zaharuri; Proteine 20,97 g; Sare 1,31 g]. 
 

PULPE DEZOSATE LA GRĂTAR 150 g 24.50 lei 
(piept de pui dezosate, sare iodată, piper, boia, ulei rafinat de floarea soarelui) 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 927,57 kj/ 221,54 kcal; Grăsimi 9,66 g, din care acizi  
grași saturați 0,23 g; Glucide 1,19 g, din care 0,10 g zaharuri; Proteine 30,90 g; Sare 2,00 g]. 
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COSTIŢE BARBECUE CU CARTOFI WEDGES (6)        350 g/200 g 51.50 lei 
{costiţe marinate [coaste de porc, apă, amidon de cartofi, sare, condimente (pudră de roșii , glucoză, arome],  

 cartofi wedges [(cartofi, ulei de palmier), sare iodată, piper, boia], salată verde} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1281,25 kj/ 306,02 kcal; Grăsimi 27,26 g, din care acizi  
grași saturați 1,18 g; Glucide 2,10 g, din care 1,28 g zaharuri; Proteine 10,69 g; Sare 0,11 g]. 
 

COTLET RUSTIC (1,3,7,10 ) 250 g 31.00 lei 
{cotlet de porc, bacon[piept de porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant (ascorbat de 

sodiu), condimente  și extract de condimente, conservant (nitrit de sodiu)], cârnaţi picanţi[carne de porc, slănină, 

proteină vegetală (soia) , proteină animală (porc), sare, zaharuri ( dextroză,maltodextrină), condimente (boia 

iute, usturoi, piper,nucșoară, ghimbir), potențiator de aromă ( monoglutamat de sodiu), antioxidanți: (acid 

ascorbic, citrat de sodiu,eritorbat de sodiu, alfa-tocoferol), extract de rozmain, conservanți (nitrit de sodiu,  

acetat de sodiu), colorant  (carmin), aromă paprika], caşcaval(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice 

selecționate, cheag), pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată), muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, 

acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de 

sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], făină alba de grâu, ouă, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1515,11 kj/ 361,87 kcal; Grăsimi 25,32 g, din care acizi  
grași saturați 6,03 g; Glucide 11,79 g, din care 0,66 g zaharuri; Proteine 25,32 g; Sare 3,16 g]. 
 

MUŞCHIULEŢ DE PORC CU PIURE DE   

CARTOFI DULCI ŞI SOS DE PIPER VERDE  (1,6,7)  160/200/40 g 55.00 lei 
{muşchiuleţ de porc, piure de cartofi dulci( cartofi dulci, unt, lapte), produs pentru gătit pe bază de grăsimi 

vegetale nehidrogenate[apă, grăsimi vegetale nehidrogenate (din palmier), zer praf, amidon modificat din 

porumb (E1442) , maltodextrină, emulsifiant (lecitina de soia E322), stabilizatori(E412),( E410), corector de 

aciditate(E339), colorant (E160a)], sos de piper verde[amidon modificat de porumb, grăsime vegetală de palmier, 

sare, arome, maltodextrină, faină de grâu, zahar, piper verde (4,6%), extract de drojdie, pudră de ceapa,lactoză, 

amidon de cartof, proteine din lapte, sos de soia (boabe de soia, grâu), piper (0,6%), extract de malt din orz, 

paprika, suc concentrat de ceapă, extract de vită, fructoză, suc pudră concentrat de sfeclă rosie, usturoi, ulei 

vegetal de floarea soarelui], condimente}   

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1106,96 kj/ 264,39 kcal; Grăsimi 19,55 g, din care acizi  
grași saturați 3,48 g; Glucide 10,17 g, din care 5,92 g zaharuri; Proteine 9,96 g; Sare 0,82 g]. 
 

MIXED GRILL DIN CARNE DE PORC (3,7,10 )  500 g 46.50 lei 
{cotlet de porc, ceafă de porc, cartofi aurii cu sos alb de usturoi {cartofi, sos alb de usturoi [chefir (lapte de vacă pasteurizat, 

culturi lactice selecționate],maioneză {ulei rafinat de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi 

omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid 

acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), 

îndulcitor (zaharină), sare iodată}, mujdei de usturoi (usturoi, ulei rafinat de floarea soarelui), condimente}, castraveţi muraţi 

[castraveți întregi, apă, oțet din zaharuri (glucoză),zahăr, sare, condimente (mărar, semințe de muștar), corector de aciditate 

(acid acetic)], bacon[piept de porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant (ascorbat de sodiu), condimente  

și extract de condimente, conservant (nitrit de sodiu)], cârnaţi [carne de porc, slănină, apă, sare, condimente, extract de 

condimente, zaharuri, stabilizator (trifosfați) , antioxidant ( acid ascorbic), potenţiator de aromă ( monoglutamat de sodiu), 

colorant alimentar (carmin), conservant (nitrit de sodiu)]}  

Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1076,01 kj/ 257,00 kcal; Grăsimi 15,60 g, din care acizi  
grași saturați 2,51 g; Glucide 7,05 g, din care 0,26 g zaharuri; Proteine 20,21 g; Sare 1,36 g]. 
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ESCALOP DE PORC CU CIUPERCI ŞI CARTOFI PIURE (1,7) 300/150 g 32.00 lei 
{cotlet de porc, cartofi piure (cartofi, lapte, unt, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată), ciuperci[ciuperci 

Champihnon, apă, sare, acidifiant ( acid citric), antioxidant (acid ascorbic)], pastă de tomate (concentrat de 

tomate, apă, sare), făină alba de grâu, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 730,63 kj/ 174,50 kcal; Grăsimi 6,85 g, din care acizi  
grași saturați 1,89 g; Glucide 17,05 g, din care 7,12 g zaharuri; Proteine 9,95 g; Sare 1,99 g]. 

 

ŞNIŢEL CU CAŞCAVAL (1,3,7 ) 250 g 26.00 lei 
{cotlet de porc, caşcaval (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), ouă, ulei rafinat de 

floarea soarelui, făină alba de grâu, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1262,19 kj/ 301,47 kcal; Grăsimi 21,33 g, din care acizi  
grași saturați 4,50 g; Glucide 4,91 g, din care 0,14 g zaharuri; Proteine 20,22 g; Sare 0,58 g]. 
 

MITITEI LA GRĂTAR (10) 50 g 5.00 lei 
[pastă de mici (carne de porc, carne de vită,apă, sare, condimente ( usturoi, muștar, boia, piper, cimbru), 

bicarbonat de sodiu, fermenți naturali din oțet, antioxidant (acid ascorbic), aromă, colorant (acid carminic)] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1120,70 kj/ 267,67 kcal; Grăsimi 18,40 g, din care acizi  
grași saturați 9,20 g; Glucide 2,25 g, din care 2,25 g zaharuri; Proteine 21,30 g; Sare 2,25 g]. 
 

CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR 150 g 25.00 lei 
(ceafă de porc, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată, piper, boia)  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1044,58 kj/ 249,49 kcal; Grăsimi 12,02 g, din care acizi  
grași saturați 0,22 g; Glucide 0,77 g, din care 0,06 g zaharuri; Proteine 32,79 g; Sare 1,30 g]. 
 

ŞNIŢEL DE PORC ÎN OU (1,3) 140 g  21.00 lei 
(cotlet de porc, ouă, ulei rafinat de floarea soarelui, făină alba de grâu, condimente) 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1279,24 kj/ 305,54 kcal; Grăsimi 19,42 g, din care acizi  
grași saturați 1,21 g; Glucide 8,44 g, din care 0,03 g zaharuri; Proteine 22,02 g; Sare 0,85 g]. 

 

BURGER DE VITĂ, SALATĂ  COLESLAW, CARTOFI PRĂJIŢI ŞI INELE DE  CEAPĂ(1,3,6,7,10)   

          300 g/100 g/120 g /40 g        36.00 lei 

{burger[( carne de vită, seu, sare, piper, condimente),roşii, castraveţi, salată verde, maioneză {ulei rafinat de floarea 

soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine 

din lapte şi zer), muştar[muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, 

usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină), sare 

iodată},cartofi prăjiţi [cartofi (cartofi, ulei de palmier), sare iodat, piper, boia], salată coleslaw [varză,morcovi,  

iaurt(lapte de vacă pasteurizat, smântână din lapte, proteină din lapte, culturi lactice), smântână (lapte de vacă pasteurizat şi 

omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer), miere de albine, condimente), inele de ceapă[ceapă, 

pesmet( făină albă de grâu, sare, drojdie ),ulei rafinat de floarea soarelui, făină  albă de grâu, amidon, agent de aglomerare 

( E401), sare, dextroză,zahăr], parmezan [lapte, sare, cheag, conservant din ou (lizozim)] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1212,92 kj/ 289,70 kcal; Grăsimi 17,87 g, din care acizi  
grași saturați 4,85 g; Glucide 21,34 g, din care 2,54 g zaharuri; Proteine 8,78 g; Sare 0,79 g]. 
 

CUBULEŢE DE VITĂ CU CARTOFI PIURE (7)  300/200 g 46.50 lei 

{[carne de vită,ceapă, ardei, ulei de floarea soarelui, condimente], piure de cartofi (cartofi, lapte, unt, ulei rafinat de 

floarea soarelui, sare iodată)} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1195,18 kj/ 285,46 kcal; Grăsimi 19,24 g, din care acizi  
grași saturați 3,26 g; Glucide 11,98 g, din care 1,12 g zaharuri; Proteine 13,99 g; Sare 1,45 g]. 
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PĂSTRĂV LA GRĂTAR SAU LA TIGAIE ( 4 )              100 g 17.50 lei 
(păstrăv, lămâie, ulei rafinat de floarea soarelui, condimente) 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 915,22 kj/ 218,59 kcal; Grăsimi 10,64 g, din care acizi  
grași saturați 0,21 g; Glucide 1,83 g, din care 0,053 g zaharuri; Proteine 27,34 g; Sare 1,00 g]. 
 

FILE DE COD CU CARTOFI WEDGES,  

SOS ALB DE USTUROI  ŞI SOS TARTAR (1, 3,4,7,10 )                        150/150/50/30 g 32.00 lei 
{cod Alaska pane [file cod de Alaska fără piele,pesmet (făină de grâu, amidon de cartofi, sare, drojdie şi piper)],  

[cartofi wedges (cartofi, ulei de palmier), sare iodată, piper, boia], sos alb de usturoi {chefir, maioneză{ulei rafinat 

de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice 

selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), 

condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de 

potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare iodată}, usturoi, sare iodată, piper}, sos tartar(castraveţi, roşii, ardei, ulei  

din turte de măsline, zeamă de lâmâie, condiment)} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1106,96 kj/ 264,39 kcal; Grăsimi 19,55 g, din care acizi  
grași saturați 3,48 g; Glucide 10,17 g, din care 5,92 g zaharuri; Proteine 9,96 g; Sare 0,82 g]. 

 

SOMON LA GRĂTAR ÎN CRUSTĂ DE IERBURI ŞI  

CREMA DE LĂMÂIE             (1, 3, 4, 7, 8,10 )            100/20 g 32.00 lei 
{[somon, ulei rafinat de floarea soarelui, muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), 

condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de 

potasiu), îndulcitor (zaharină)], fistic, pesmet (făină albă de grâu, drojdie, sare iodată),miere de albine, 

condimente], cremă de lămâie [maltodextrină, amidon modificat de porumb, pudră de unt, porumb dulce,  

lapte praf degresat, zer pudră, grăsime vegetală(de palmier), sare iodată, zahăr, arome, făină albă de grâu, 

amidon(de cartofi şi mazăre), pudră de măr, regulatori de aciditate(bicarbonat de sodiu, citrat de sodiu), suc 

concentrat deshidratat de lămâie, extract de vin alb, acidifiant(acid citric), extract de drojdie, suc concentrat 

deshidratat de morcov, curcumă] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1412,16 kj/ 337,29 kcal; Grăsimi 27,03 g, din care acizi  
grași saturați 3,17 g; Glucide 3,29 g, din care 0,19 g zaharuri; Proteine 17,66 g; Sare 1,76 g]. 

 

 

SOS ALB CU USTUROI (3,7,10) 100 g 4.50 lei 
{chefir, maioneză{ulei rafinat de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi 

omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar [muștar boabe, oțet din vin, sare, 

acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de 

sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare iodată}, usturoi, sare iodată, piper} 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1878,82 kj/ 448,75 kcal; Grăsimi 45,35 g, din care acizi  
grași saturați 6,26 g; Glucide 3,92 g, din care 1,88 g zaharuri; Proteine 2,64 g; Sare 1,23 g]. 
 

SOS AGLIO OLIO E PEPERONCINO 50 g 3.00 lei 
(ulei din turte de măsline, ulei rafinat de floarea soarelui, chili,usturoi)  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 2992,41 kj/ 714,72 kcal; Grăsimi 72,47 g, din care acizi  
grași saturați 9,76 g; Glucide 7,18 g, din care 2,00 g zaharuri; Proteine 2,76 g; Sare 0 g]. 
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SOS DEMI GLACE ( 1 ) 40 g                          3.00 lei 
(apă, amidon din cartofi, făină de grâu, grăsime vegetală din palmier, sare, zahăr, arome, maltodextrină,  

extract de drojdie, roşii pudră piure (3,47%),colorant(caramel amoniacal), agent de îngroşare (1,37%)(gumă  

de guar),pudră de ceapă(0,96%), condimente, aroma naturală din vin Madeira, pudră din bullion de vită(0,1%). 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 154 kj/ 37,00 kcal; Grăsimi 1,30 g, din care acizi  
grași saturați 0,90 g; Glucide 5,30 g, din care 1,20 g zaharuri; Proteine 0,70 g; Sare 1,3 g]. 
 

MAIONEZĂ (3,7,10) 100 g 3.50 lei 
{ulei rafinat de floarea soarelui, gălbenuş de ou, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice 
selecţionate, proteine din lapte şi zer), muştar[muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente 
(coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor 
(zaharină), sare iodată}  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 3802,99 kj/ 908,32 kcal; Grăsimi 96,53 g, din care acizi  
grași saturați 11,21 g; Glucide 0,83 g, din care 0,29 g zaharuri; Proteine 1,75 g; Sare 0,65 g]. 

 

MUJDEI 100 g 4.50 lei 
(usturoi, apă, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată)  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1005,29 kj/ 240,11 kcal; Grăsimi 18,50 g, din care acizi  
grași saturați 2,00 g; Glucide 13,00 g, din care 0 g zaharuri; Proteine 3,6 g; Sare 5,00 g]. 
 

MUŞTAR ( 10 ) 100 g 2.00 lei 
[muștar boabe, oțet din vin, sare, acidifiant (acid acetic), condimente (coriandru, cimbru, usturoi), colorant (beta 

caroten), conservanți (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), îndulcitor (zaharină)], sare iodată] 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 389,00 kj/ 88,00 kcal; Grăsimi 8,22 g, din care acizi  
grași saturați 0,34 g; Glucide 5,08 g, din care 1,18 g zaharuri; Proteine 4,5 g; Sare 3,00 g]. 

 

SALATĂ DE ROŞII, CASTRAVEŢI ŞI VARZĂ  150 g 7.00 lei 
(roşii, castraveţi, varză )  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 161,25 kj/ 38,51 kcal; Grăsimi 0,35 g, din care acizi  
grași saturați 0 g; Glucide 6,50 g, din care 0 g zaharuri; Proteine 2,1 g; Sare 0 g]. 
 

SALATĂ DE ROŞII ŞI CASTRAVEŢI 150 g 7.50 lei 
(roşii, castraveţi)  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 138,18 kj/ 33,00 kcal; Grăsimi 0,37 g, din care acizi  
grași saturați 0 g; Glucide 5,40 g, din care 0 g zaharuri; Proteine 1,8 g; Sare 0 g]. 

 

SALATĂ DE VARZĂ 150 g 6.50 lei 
(varză, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată, oţet, piper )  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 318,75 kj/ 76,13 kcal; Grăsimi 4,80 g, din care acizi  
grași saturați 0,50 g; Glucide 5,86 g, din care 0,0006 g zaharuri; Proteine 1,81 g; Sare 3 g]. 

 

LĂMÂIE 50 g 2.00 lei 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 149,13 kj/ 35,62 kcal; Grăsimi 0,70 g, din care acizi  
grași saturați 0 g; Glucide 6,20 g, din care 0 g zaharuri; Proteine 0,9 g; Sare 0 g]. 
 

CEAPĂ 100 g 2.00 lei 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 213,77 kj/ 51,06 kcal; Grăsimi 0,20 g, din care acizi  
grași saturați 0 g; Glucide 10,50 g, din care 0 g zaharuri; Proteine 1,5 g; Sare 0 g]. 
 

CASTRAVEŢI MURAŢI 150 g 7.50 lei 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 122,00 kj/ 29,00 kcal; Grăsimi ˂0,50 g, din care acizi grași 
saturați ˂ 0,1 g; Glucide 4,40 g, din care 3,30 g zaharuri; Proteine 1,1 g; Sare 1,6 g]. 
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PIZZA CAPRICCIOSA (1, 7) 450 g 29.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)],mozzarella 

(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), şuncă [pulpă de porc, carne de porc, șorici, 

apă, sare, proteină vegetală (soia), amidon modificat, zaharuri (dextroza), stabilizatori (difosfați, trifosfați), 

antioxidant (ascorbat de sodiu, 5-ribonucleotide disodice) , agent de îngroșare (Alga Euchema prelucrată), gumă 

xantan, extract de drojdie, conservant( nitrit de sodiu), extract de condimente, proteină animală de porc, arome, 

aromă de fum, extracte vegetale],cârnaţi [carne de porc, slănină, apă, sare, condimente, extract de condimente, 

zaharuri, stabilizator (trifosfați), antioxidant (acid ascorbic), potenţiator de aromă ( monoglutamat de sodiu) , 

colorant alimentar (carmin), conservant (nitrit de sodiu)], ciuperci [ciuperci Champihnon, apă, sare, acidifiant 

(acid citric), antioxidant (acid ascorbic)], porumb, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină 

albă de grâu, condimente), ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid 

lactic), stabilizator artificial de culoare (gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente}  

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1083,66 kj/ 258,83 kcal; Grăsimi 8,60 g, din care acizi  
grași saturați 2,84 g; Glucide 32,90 g, din care 4,40 g zaharuri; Proteine 10,69 g; Sare 1,39 g]. 

PIZZA CON PROSCIUTTO (1, 7) 380 g  24.50 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], şuncă [pulpă 

de porc, carne de porc, șorici, apă, sare, proteină vegetală (soia), amidon modificat, zaharuri (dextroza), 

stabilizatori (difosfați, trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu, 5-ribonucleotide disodice), agent de îngroșare  

(Alga Euchema prelucrată), gumă xantan, extract de drojdie, conservant( nitrit de sodiu), extract de condimente, 

proteină animală de porc, arome, aromă de fum, extracte vegetale], mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, 

culturi lactice selecționate, cheag), pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, 

condimente), ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator 

artificial de culoare ( gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1063,47 kj/ 254,00 kcal; Grăsimi 7,22 g, din care acizi  
grași saturați 2,43 g; Glucide 34,89 g, din care 3,71 g zaharuri; Proteine 10,67 g; Sare 1,40 g]. 
 

PIZZA CANIBALE (1, 7)                                          500 g 31.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)],bacon[piept 

de porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant ( ascorbat de sodiu) , condimente  și extract  

de condimente, conservant ( nitrit de sodiu)],mozzarella(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice 

selecționate, cheag), şuncă [pulpă de porc, carne de porc, șorici, apă, sare, proteină vegetală (soia), amidon 

modificat, zaharuri (dextroza), stabilizatori(difosfați, trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu, 5-ribonucleotide 

disodice) , agent de îngroșare (Alga Euchema prelucrată) , gumă xantan, extract de drojdie, conservant (nitrit  

de sodiu), extract de condimente, proteină animală de porc, arome, aromă de fum, extracte vegetale], cârnaţi 

[carne de porc, slănină, apă, sare, condimente, extract de condimente, zaharuri, stabilizator (trifosfați), 

antioxidant ( acid ascorbic), potenţiator de aromă(monoglutamat de sodiu),colorant alimentar (carmin), 

conservant (nitrit de sodiu)],salam[carne porc, slănină, carne vită, condimente, extract de condimente, proteină 

animală de porc, zaharuri, antioxidanți (ascorbat de sodiu), stabilizatori (difosfați), arome, proteină vegetală 

hidrolizată, conservant(nitrit de sodiu)], pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de 

grâu, condimente), ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), 

stabilizator artificial de culoare (gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1162,08 kj/ 277,55 kcal; Grăsimi 12,02 g, din care acizi  
grași saturați 3,97 g; Glucide 27,90 g, din care 3,04 g zaharuri; Proteine 12,52 g; Sare 1,70 g]. 
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PIZZA DIAVOLA (1, 7)                                         400 g 29.50 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], salam 

picant[carne de porc, slănină, carne de vita,sare, condimente (chilli,extract de condimente), fibre vegetale 

alimentare, proteină animală de porc, zaharuri, antioxidant ( ascorbat de sodiu), stabilizator (difosfat de sodiu), 

cultură starter, conservant (nitrit de sodiu)], mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, 

cheag), pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente), ulei din turte 

de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de culoare  

(gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1240,41 kj/ 296,26 kcal; Grăsimi 11,05 g, din care acizi  
grași saturați 3,54 g; Glucide 34,43 g, din care 3,59 g zaharuri; Proteine 12,75 g; Sare 1,57 g]. 
 

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI (1,7) 440 g 28.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)],şuncă 

[pulpă de porc, carne de porc, șorici, apă, sare, proteină vegetală (soia), amidon modificat, zaharuri (dextroza), 

stabilizatori (difosfați, trifosfați), antioxidant (ascorbat de sodiu, 5-ribonucleotide disodice), agent de îngroșare  

(Alga Euchema prelucrată), gumă xantan, extract de drojdie, conservant( nitrit de sodiu), extract de condimente, 

proteină animală de porc, arome, aromă de fum, extracte vegetale],mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, 

culturi lactice selecționate, cheag), ciuperci [ciuperci Champihnon, apă, sare, acidifiant (acid citric), antioxidant 

(acid ascorbic)], pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente),  

ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de 

culoare ( gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 997,77 kj/ 238,31 kcal; Grăsimi 6,56 g, din care acizi  
grași saturați 2,21 g; Glucide 33,53 g, din care 4,96 g zaharuri; Proteine 9,70 g; Sare 1,27 g]. 

 

PIZZA CU PUI ŞI CIUPERCI (1, 7)                      450 g                         29.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], piept de  

pui, ciuperci [ciuperci Champihnon, apă, sare, acidifiant (acid citric), antioxidant (acid ascorbic)], mozzarella 

(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), porumb, ardei,pastă de tomate (concentrat  

de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente), ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă,  

sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de culoare ( gluconat feros)], sare iodată, drojdie, 

zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 994,92 kj/ 237,63 kcal; Grăsimi 5,80 g, din care acizi  
grași saturați 1,43 g; Glucide 32,30 g, din care 3,45 g zaharuri; Proteine 12,48 g; Sare 1,16 g]. 

 

PIZZA MEXICANA (1,7)                       480 g 27.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], fasole 
(fasole roșie, apă, sare), mozzarella (lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), 

bacon[piept de porc fără os, apă, sare, proteină animală de porc, antioxidant (ascorbat de sodiu) , condimente  

și extract de condimente, conservant ( nitrit de sodiu)],salam [carne porc, slănină, carne vită, condimente, extract 

de condimente, proteină animală de porc, zaharuri, antioxidanți (ascorbat de sodiu), stabilizatori (difosfați), 

arome, proteină vegetală hidrolizată, conservant (nitrit de sodiu)],cârnaţi picanţi [carne de porc, slănină, proteină 

vegetală (soia) , proteină animală (porc), sare, zaharuri (dextroză,maltodextrină), condimente (boia iute, usturoi, 

piper,nucșoară, ghimbir), potențiator de aromă (monoglutamat de sodiu), antioxidanți (acid ascorbic, citrat de 

sodiu,eritorbat de sodiu, alfa-tocoferol), extract de rozmain, conservanți ( nitrit de sodiu, acetat de sodiu), colorant  

(carmin), aromă paprika], ceapă, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, 

condimente), ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator 

artificial de culoare ( gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 984,15 kj/ 235,06 kcal; Grăsimi 8,00 g, din care acizi  
grași saturați 2,50 g; Glucide 29,94 g, din care 3,04 g zaharuri; Proteine 9,21 g; Sare 1,19 g]. 
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PIZZA QUATTRO FORMAGGI (1, 7) 430 g 34.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite [roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], brânză de 

burduf (brânzeturi din lapte de vacă pasteurizat, sare iodată), mozzarella şi caşcaval(lapte de vacă pasteurizat, 

sare, culturi lactice selecționate, cheag), brânză cu mucegai(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice,cheag 

microbian), ardei, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente), 

ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de 

culoare ( gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1079,38 kj/ 237,80 kcal; Grăsimi 8,41 g, din care acizi  
grași saturați 4,40 g; Glucide 32,33 g, din care 3,39 g zaharuri; Proteine 11,45 g; Sare 1,38 g]. 

 

PIZZA MARGHERITA (1, 7) 350 g                          18.50 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite[roşii decojite ,sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)], mozzarella 

(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), pastă de tomate(concentrat de tomate, apă, 

sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente), ulei din turte de măsline, măsline [măsline, apă, sare, corector de 

aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de culoare (gluconat feros)], sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1042,51 kj/ 249,00 kcal; Grăsimi 6,12 g, din care acizi  
grași saturați 2,13 g; Glucide 36,31 g, din care 3,72 g zaharuri; Proteine 10,51 g; Sare 1,10 g]. 

 

PIZZA VEGETARIANĂ DE POST (1) 490 g 28.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite[roşii decojite, sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)],specialitate  

pe bază de grăsimi și uleiuri vegetale [apă,ulei de palmier, amidon, amidon modificat (amidon acetilat),cazeină, 

amidon de grâu, sare de mare, emulgatori (polifosfat de sodiu și citrat de sodiu), gelifiant (caragenan, aromă 

Edam), conservant (acid scorbic), colorant (beta caroten)], roşii, ciuperci[ciuperci Champihnon, apă, sare, 

acidifiant (acid citric), antioxidant (acid ascorbic)], amestec mexican (morcov cubulețe, porumb, mazăre), 

măsline[măsline,apă, sare,corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de culoare (gluconat 

feros)],broccoli,  ardei, ceapă, pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, 

condimente), ulei din turte de măsline, sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 834,48 kj/ 199,31 kcal; Grăsimi 5,63 g, din care acizi  
grași saturați 1,76 g; Glucide 31,13 g, din care 4,11 g zaharuri; Proteine 4,69 g; Sare 1,56 g]. 

 

PIZZA VEGETARIAN (1,7) 490 g 28.00 lei 
{făină albă de grâu, roşii decojite[roşii decojite, sare, suc de roșii, corector de aciditate(acid citric)],mozzarella 

(lapte de vacă pasteurizat, sare, culturi lactice selecționate, cheag), amestec mexican (morcov cubulețe, porumb, 

 mazăre), ciuperci[ciuperci Champihnon, apă, sare, acidifiant (acid citric), antioxidant (acid ascorbic)], roşii,  

broccoli, ardei, măsline[măsline,apă, sare,corector de aciditate (acid lactic), stabilizator artificial de culoare 

(gluconat feros)], ceapă, smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine 

din lapte şi zer), pastă de tomate (concentrat de tomate, apă, sare), zahăr, făină albă de grâu, condimente), ulei 

din turte de măsline, ouă, sare iodată, drojdie, zahăr, condimente} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 854,36 kj/ 204,06 kcal; Grăsimi 5,60 g, din care acizi  
grași saturați 1,74 g; Glucide 29,39 g, din care 3,37 g zaharuri; Proteine 5,60 g; Sare 1,20 g]. 

 

SOS PIZZA DULCE/ SOS PIZZA PICANT (1)   80 g 2.50 lei 
{roşii decojite[roşii decojite, sare, suc de roșii, corector de aciditate (acid citric)], pastă de tomate (concentrat de  

tomate, apă, sare),zahăr, făină albă de grâu, ulei rafinat de floarea soarelui, sare iodată, condimente} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 351,99 kj/ 83,99 kcal; Grăsimi 2,10 g, din care acizi  
grași saturați 0,22 g; Glucide 14,31 g, din care 10,07 g zaharuri; Proteine 1,40 g; Sare 0,53 g]. 

 

Transport packaging 
AMBALAJE PENTRU TRANSPORT 1buc.                 1.60 lei 
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4 + 1 GRATIS 

La  4 pizza comandate în valoare  de minimum 116  lei,  

primiţi gratis o pizza Con Prosciutto 

La  3 pizza comandate în valoare  de minimum 87  lei,  

primiţi două doze de 330 ml Coca Cola 
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PLĂCINTĂ CU MERE ŞI SCORŢIŞOARĂ (Milopita) (1, 7) 270 g                       11.00 lei 
(mere, făină albă de grâu, zahăr, unt, miere de albine, scorţişoară, ulei din turte de măsline, drojdie,  

sare iodată) 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1508,85 kj/360,38 kcal; Grăsimi 11,44 g, din care acizi  
grași saturați 5,84 g; Glucide 57,78 g, din care 15,26 g zaharuri; Proteine 4,15 g; Sare 0,87 g]. 
 

 

CLĂTITE CU FINETTI (1,3,7)  160 g                       13.00 lei 
(finetti, făină albă de grâu, lapte, ouă, zahăr, apă minerală, ulei rafinat de floarea soarelui, zahăr vanilinat,  

sare iodată) 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1778,69 kj/424,83 kcal; Grăsimi 18,49 g, din care acizi  
grași saturați 7,09 g; Glucide 54,21 g, din care 27,68 g zaharuri; Proteine 7,44 g; Sare 0,37 g]. 
 

CLĂTITE CU GEM DE AFINE (1,3,7)  160 g                       12.00 lei 
(gem de afine, făină albă de grâu, lapte, ouă, zahăr, apă minerală, ulei rafinat de floarea soarelui, zahăr 

 vanilinat, sare iodată) 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 963,91 kj/230,22 kcal; Grăsimi 5,37 g, din care acizi  
grași saturați 1,09 g; Glucide 38,24 g, din care 7,43 g zaharuri; Proteine 5,71 g; Sare 0,96 g]. 
 

PAPANAŞI CU GEM ŞI SMÂNTÂNĂ  (1,3,7)  360 g                       23.50 lei 
[brânză de vaci (lapte de vacă degresat și pasteurizat, culturi lactice selecționate, cheag), gem de afine, 

smântână (lapte de vacă pasteurizat şi omogenizat, culturi lactice selecţionate, proteine din lapte şi zer)  

făină albă de grâu, zahăr, griş, ouă, ulei rafinat de floarea soarelui, agent de afânare (carbonat de sodiu 

 E500ii), zahăr vanilinat, sare iodată] 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1135,56 kj/271,22 kcal; Grăsimi 11,55 g, din care acizi  
grași saturați 3,61 g; Glucide 32,19 g, din care 9,80 g zaharuri; Proteine 7,74 g; Sare 1,23 g]. 

COPPA MACEDONIA (1,3,5, 6,7,8)                                                    200 g                      18.00 lei 
{apă, zahăr, bază îngheţată[dextroză, grăsime vegetală complet hidrogenată (nucă de cocos), sirop de 

glucoză deshidratat, lapte praf degresat, emulsifianţi (E471,E472a, E472b, E477), stabilizator: E412 gumă 

guar, E410 gumă de roșcove, E420i, E407)], pasta de îngheţată {maracuja [fibre alimentare, suc de maracuja 

(19%), acidifiant: E330 acid citric, stabilizator: E420i sorbitol, arome, colorant E 160a beta-caroten, îndulcitor:  

E955 sucraloza], pepene galben [sirop de glucoză, zahăr, pepene galben (6%), arome, acidifiant: acid citric 

E330, stabilizator: pectină E440i, coloranți: E102 tartrazină, E129 alura red)], fructe de pădure[sirop de 

glucoză, zahăr, fructe de pădure (afine, zmeură, coacăze negre)(30%), acidifiant: acid citric E330, 

stabilizator: pectină E440i, arome, colorant certificat: E122 azorubină, E132 indigotină), grăsime vegetală 

[apa, ulei vegetal total hidrogenat de palmier,zahăr, stabilizator (E420i,E 460i, E466), emulsifianţi(E472b, 

E472e, lecitina din soia), caseinat de sodiu ,arome, corectori de aciditate (E340, E331),colorant (E160a)]} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 529,43 kj/126,45 kcal; Grăsimi 8,85 g, din care acizi  
grași saturați 7,93 g; Glucide 21,49 g, din care 17,32 g zaharuri; Proteine 0,49 g; Sare 0,03 g]. 
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COPPA SNICKERS (1,3, 5, 6,7,8 )                                                   200 g                           18.00 lei 
{lapte pasteurizat, zahăr, bază îngheţată[dextroză, grăsime vegetală complet hidrogenată (nucă de cocos), 

sirop de glucoză deshidratat, lapte praf degresat, emulsifianţi (E471,E472a, E472b, E477), stabilizator: E412 

gumă guar, E410 gumă de roșcove, E420i, E407)], pasta de îngheţată {prontociocc [cacao, grăsimi vegetale 

(palmier, floarea soarelui), zahăr, proteină din soia, ciocolată (cacao, unt de cacao, zahăr, arome), 

emulsifiant (E417, nano- și digliceride ale acizilor grași), E322 lecitină, arome, antioxidanți (E307 alfa 

tocoferol)], pasta de fistic[pastă fistic, migdale,arome, sare iodată, antioxidnat (alfa tocoferol), colorant 

(curcumina și complecși de cupru ai clorefiliniilor], pasta vanilie [sirop de zahăr, infuzie din păstăi  de vanilie 

Bourbon, esenţă natural de vanilie, agenț de îngroșare: caragenan E407, stabilizatori: gumă de roșcove 

E410, coloranţi: E100 curcumină, E160c capsantina], pasta snikers [pastă  de  arahide,  sare,  colorant  caramel  cu  

sulfit  de  amoniu,  emulsifiant: poliricinoleat de poliglicerina, antioxidant: alfa-tocoferol, aromă]}, grăsime vegetală 

[apa, ulei vegetal total hidrogenat de palmier,zahăr, stabilizator (E420i,E 460i, E466), emulsifianţi(E472b, 

E472e, lecitina din soia),caseinat de sodiu ,arome, corectori de aciditate (E340, E331),colorant (E160a)], baton 

Kinder [ciocolata cu lapte 31.5% (zahăr, unt de cacao, masă de cacao, lapte praf degresat, unt deshidratat, 

emulgator[ lecitină (soia)], vanilină), zahar, ulei vegetal, făina de grâu, alune (10.8%), lapte praf degresat, 

lapte praf integral, ciocolată (zahăr, masă de cacao, unt de cacao, emulgator[lecitina (soia)], vanilina), cacao 

degresată pudră, agenti de afanare (bicarbonat de sodiu, carbonat de amoniu), sare, vanilină} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 873,83 kj/208,71 kcal; Grăsimi 18,41 g, din care acizi  
grași saturați 12,53 g; Glucide 28,47 g, din care 23,44 g zaharuri; Proteine 4,01 g; Sare 0,17 g]. 
 

COPPA OREO (1,3,5,6,7,8)                                                             200 g                            18.00 lei 
{lapte pasteurizat, zahăr, bază îngheţată[dextroză, grăsime vegetală complet hidrogenată (nucă de cocos), 

sirop de glucoză deshidratat, lapte praf degresat, emulsifianţi (E471,E472a, E472b, E477), stabilizator: E412 

gumă guar, E410 gumă de roșcove, E420i, E407)], pasta de îngheţată {Oreo [uleiuri (floarea soarelui, 

palmier, șofrănel), dextroză, glucoză deshidratată, zahăr,emulgatori (lecitină din soia, E471), arome], 

prontociocc [cacao, grăsimi vegetale (palmier, floarea soarelui), zahăr, proteină din soia, ciocolată (cacao, 

unt de cacao, zahăr, arome), emulsifiant (E417, nano- și digliceride ale acizilor grași), E322 lecitină, arome, 

antioxidanți (E307 alfa tocoferol)], grăsime vegetală [apă, ulei vegetal total hidrogenat de palmier,zahăr, 

stabilizator (E420i,E 460i, E466), emulsifianţi(E472b, E472e, lecitina din soia), caseinat de sodiu ,arome, 

corectori de aciditate (E340, E331),colorant (E160a)], biscuiţi Oreo[făină de grâu, zahăr, grăsime şi ulei 

vegetal, cacao cu conţinut redus de grăsime (4.6%), amidon din grâu, sirop de glucoză-fructoză, agenţi de 

afânare (carbonat acid de potasiu, carbonat acid de amoniu, carbonat acid de sodiu), sare, emulsificatori 

(lecitină din soia, lecitină din floarea soarelui), aromă} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 816,80 kj/195,09 kcal; Grăsimi 15,73 g, din care acizi  
grași saturați 11,44 g; Glucide 28,61 g, din care 22,24 g zaharuri; Proteine 3,23 g; Sare 0,15 g]. 
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AMANDINĂ (1,3,6,7) 130 g 9.80 lei 

[(zahar, ciolata neagră (masă de cacao, zahăr, unt de cacao, licitină de soia emulsifiat, extract natural de  

vanilie) făina alba de grâu,fondant(zahar lichid, sirop de glucoza, arome, emulsifiant: E471 mono şi digliceride 

ale acizilor graşi), ouă, frişca(smântână din lapte de vacă, stabilizator E407), cacao, aromă rom, unt, amidon  

din porumb, lapte, agent de afânare (praf de copt)]. 
[Declarație nutrițională/100 g produs: Valoare energetică 1717,54 kj/410,22 kcal; Grăsimi 14.69 g, din care acizi 
 grași saturați 8,28 g; Glucide 61,95 g, din care 52,13 g zaharuri; Proteine 4,76 g; Sare 0,026 g]. 
 

ALBINIŢA (1,3,6,7) 80 g 5.90 lei 

{făină, lapte pasteurizat, zahăr, marmeladă[amestec pireuri de fructe, zahăr, sirop fructoză, îndulcitori  

(zaharină, acesulfam de potasiu, ciclamat de sodiu), acidifiant (acid citric), gelifiant (pectină), conservant 

(benzoat de sodiu,sorbat de potasiu), coloranți naturali, arome naturale și identic naturale], ulei rafinat de  

floarea soarelui, miere de albine, margarină creme (uleiuri vegetale (floarea soarelui, rapițăpalmier în proporții 

variabile, apă, emulsifiant (mono- și digliceride ale acizilor grași, lecitină din soia), sare, conservant (acid-

scorbic), aromă, acidifiant (acid citric), colorant (beta carotena),ouă, griș, unt, agent de afânare [bicarbonat de 

sodiu(carbonat de sodiu E500ii)], aromă de vanilie} 
                    [Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1567,00 kj/ 374,27 kcal; Grăsimi 14,88 g, din care     
                    acizi grași saturați 5,04 g; Glucide 53,15 g, din care 17,64 g zaharuri; Proteine 4,37 g; Sare 0,31 g]. 
 

CHEESECAKE CU ZMEURĂ (1,3, 6,7) 110 g                          12.50 lei 

[brânză de vaci (lapte de vacă degresat și pasteurizat, culturi lactice selecționate, cheag), mascarpone  

(smântână pasteurizată, lapte pasteurizat, corector de aciditate (acid citric)), smântână (lapte de vacă  

pasteurizat și omogenizat, culturi lactice selecționate, proteine din zer și lapte ), zahăr, biscuiți digestivi (făină 

albă de grâu, sirop de glucoză-fructoză, grăsime vegetală nehidrogenată de palmier, zahăr, agenți de afânare 

(carbonați de amoniu, carbonați de sodiu), agenți de umezire (glicerol), emulsifiant (lecitină din soia) , sare 

iodată, conservanât (metabisulfit de sodiu), aromă), zmeură, unt, suc de lămâie, miere, gelatină, scorțișoară]. 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1567,00 kj/374,27 kcal; Grăsimi 14,88 g, din care acizi  
grași saturați 5,04 g; Glucide 53,15 g, din care 17,64 g zaharuri; Proteine 4,37 g; Sare 0,314 g]. 
 

CREMEŞ (1,3,6,7)  200 g                          11.00 lei 

{lapte, făina albă de grâu, zahăr, ouă, uleiuri şi grasimi vegetale[(rafinate de palmier, floarea soarelui), 

emulsifiant(moni şi digliceride ale acizilor graşi), sare iodată, corector de aciditate (acid citric), aromă, colorant 

(annatto bixina)], grasime vegetala[apă, ulei vegetal total hidrogenat de palmier, zahăr, stabilizator(E420i,E 460i, 

E466), emulsifianţi(E472b, E472e, lecitină din soia),caseinat de sodiu ,arome, corectori de aciditate (E340, E331), 

colorant (E160a)], amidon din porumb, untură de porc, aroma vanilie, aroma rom} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1778,47 kj/ 424,78 kcal; Grăsimi 30,62 g, din care acizi  
grași saturați 8,30 g; Glucide 19,30 g, din care 1,18 g zaharuri; Proteine 14,82 g; Sare 0,45 g]. 

 

 

DOBOŞ CU GLAZURĂ CARAMEL (1,3,6,7,8) 100 g 9.90 lei 

[zahăr, ouă, unt, lapte pasteurizat, făină albă de grâu, amidon (amidon din porumb), cacao(cacao pudra cu 

conţinut redus de grăsimi, corectori de aciditate [E525, E 501i)], nucă, ulei rafinat de floarea soarelui] 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 2383,75 kj/ 570,78 kcal; Grăsimi 31,63 g, din care        

     acizi grași saturați 16,35 g; Glucide 60,54  g, din care 47,85  g zaharuri; Proteine 6,89 g; Sare 0,45 g]. 
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ECLER (1,3,6,7) 130 g 9.20 lei 

{lapte, făină albă de grâu, zahăr, ouă, grăsime vegetală[apa, ulei vegetal total hidrogenat de palmier,zahăr, 

stabilizator(E420i,E 460i, E466), emulsifianti(E472b, E472e, lecitină din soia), caseinat de sodiu, arome, 

corectori de aciditate(E340, E331),colorant (E160a)],amidon din porumb, aromă vanilie, sare iodată, cacao,  

sare de lamaie} 
Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1113,28kj/ 265,9 kcal; Grăsimi 12,71 g, din care acizi  
grași saturați 6,02 g; Glucide 30,53 g, din care 19,16 g zaharuri; Proteine 5,47 g; Sare 0,82 g]. 
 

FELIE TORT CARAMEL (1,3,6,7)  260 g                        11.50 lei 

{lapte pasteurizat, zahăr, ouă, grăsime vegetală [apa, ulei vegetal total hidrogenat de palmier, zahăr, 

stabilizator (E420i,E 460i, E466), emulsifianti(E472b, E472e, lecitină din soia), caseinat de sodiu, arome, corectori 

de aciditate(E340, E331),colorant (E160a)], făină albă de grâu, glazură de cacao(zahar, mix de grăsimi vegetale 

total hidrogenate şi nehidrogenate – din sâmburi de palmier, cacao cu conţinut redus de grăsime, emulsifiant- 

lecitină din soia, aromă-vanilină)} 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 2234,54 kj/ 533,71  kcal; Grăsimi 37,36  g, din care 
acizi grași saturați 23,07 g; Glucide 39,47 g, din care 36,85 g zaharuri; Proteine 5,95 g; Sare 0,30 g]. 

 

FELIE TORT EGIPTEAN ( 1, 3, 6, 7, 8)      130 g                        15.10 lei 

{ouă, lapte, zahăr, alune de pădure, unt, friscă(smântână din lapte de vacă, stabilizator E407), grăsime vegetală 

[apa, ulei vegetal total hidrogenat de palmier,zahăr, stabilizator(E420i,E 460i, E466), emulsifianţi(E472b, E472e, 

lecitină din soia),caseinat de sodiu ,arome, corectori de aciditate(E340, E331),colorant (E160a)], făină albă de 

grâu, amidon din porumb, pulbere pentru florentine (sirop de glucoză, zahăr, ulei de palmier, dextroză, lapte 

praf, emulsifiant: lecitină din soia), pastă de vanilie} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1240  kj/ 296,21  kcal; Grăsimi 18,31  g, din care acizi  
grași saturați 9,14 g; Glucide 25,42 g, din care 19,97 g zaharuri; Proteine 5,27 g; Sare 0,039 g]. 
 

FELIE TORT GANAJ CU VISINE (1,3,6,7)  130 g                        11.60 lei 

{ouă, zahăr, făină albă de grâu, grăsime vegetală[apă, ulei vegetal total hidrogenat de palmier, zahăr, 

stabilizator(E420i,E 460i, E466), emulsifianţi (E472b, E472e, lecitină din soia),caseinat de sodiu ,arome, corectori 

de aciditate(E340, E331),colorant (E160a)], cuvertură ciocolată albă şi bitter[zahăr, grăsimi vegetale (palmier, 

nucă de cocos), lapte praf degresat, cacao cu conţinut redus de grăsime, unt de cacao, lactoză, emulsifiant- 

lecitină din soia, arome], glazură de cacao (zahăr, mix de grăsimi vegetale total hidrogenate şi nehidrogenate – 

din sâmburi de palmier, cacao cu conţinut redus de grăsime, emulsifiant- lecitină din soia, aromă-vanilină), 

galzură ciocolată(zahăr, cacao, sirop glucoză-fructoză, amidon modificat, corector de aciditate-acid tartric, 

emulsifiant – pectină, conservanţi-sorbat de potasiu, aromă), vişine congelate (0,06%), cremă de cacao[zahăr, 

grăsimi vegetale( floarea soarelui, pamlier), cacao cu conţinut redus de grăsime, unt de cacao, emulsifiant - 

lecitină din soia, aromă], glazură albă [sirop de glucoză, apă, zahăr, agenţi de îngroşare (E406, E440), colorant 

(E171), corectori de aciditate (E330, E 331), conservant – E202, aromă, stabilizator – metabisulfit de sodiu], cacao, 

grăsime vegetală-ulei de floarea soarelui, agent de afânare – praf de copt} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1565,55  kj/ 373,92  kcal; Grăsimi 18,67  g, din care acizi  
grași saturați 13,31 g; Glucide 43,59 g, din care 34,27 g zaharuri; Proteine 5,25 g; Sare 0,06 g]. 
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FELIE TORT MELANJ (1,3,6,7)    130 g                        10.50 lei 

{ouă, zahăr, grăsime vegetală[apă, ulei vegetal total hidrogenat de palmier, zahăr, stabilizator(E420i,E 460i, 

E466), emulsifianţi (E472b, E472e, lecitină din soia), caseinat de sodiu, arome, corectori de aciditate (E340, 

E331),colorant (E160a)], glazură de cacao(zahăr, mix de grăsimi vegetale total hidrogenate şi nehidrogenate – 

din sâmburi de palmier, cacao cu conţinut redus de grăsime, emulsifiant- lecitină din soia, aromă-vanilină),  

făina alba de grau, glazură caramel (sirop de glucoza, lapte degresat condensat îndulcit, zahăr, unt de cacao, 

amidon modificat, agent de îngroşare - agar-agar, arome, emulsifianţi( mono şi digliceride ale acizilor graşi, 

lecitină din soia, sare iodată, corectori de aciditate – acid citric, conservant-sorbat de potasiu), cremă de 

cacao[zahar, grăsimi vegetale( floarea soarelui, pamlier), cacao cu continut redus de grasime, unt de cacao, 

emulsifiant - lecitina din soia, aromă], unt, fulgi de ciocolată(zahar, lapte praf, grăsimi vegetale (palmier, 

floarea soarelui), emulsifiant - lecitină din soia, arome), fructe proaspete, ulei vegetal (floarea soarelui),cacao, 

aromă rom, agent de afanare – praf de copt} 
[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1569,46  kj/ 374,85  kcal; Grăsimi 19,54  g, din care acizi 
grași saturați 9,55 g; Glucide 42,73 g, din care 28,36 g zaharuri; Proteine 4,35 g; Sare 0,027 g]. 
 

FELIE TORT OREO (1,3,6,7,8)  120 g                         13.60 lei 

{friscă(smântână din lapte de vacă, stabilizator E407), chefir, zahăr, ciocolată albă (zahăr, unt de cacao, lapte 

praf integral, emulsifiant- lecitină din soia, extract natural de vanilie), grăsime vegetală[apă, ulei vegetal total 

hidrogenat de palmier,zahăr, stabilizator(E420i,E 460i, E466), emulsifianţi(E472b, E472e, lecitină din soia), 

caseinat de sodiu ,arome, corectori de aciditate(E340, E331),colorant (E160a)], făină albă de grâu, biscuiţi 

crocanţi în sos de cacao{zahar, ulei vegetal (floarea soarelui), bucăti de biscuiţi [făina albă de grău, ulei vegetal 

(palmier, nucă de cocos), zahăr, zer praf, coloranţi (caramel amoniacal, caramel cu sulfit de amoniu), agenţi de 

afânare (carbonat de sodiu, carbonat de amoniu), pudră de cacao, pastă de alune, lapte praf integral, praf de 

zer, emulsifiant - lecitină din soia, arome, sare iodată, condimente}, cremă cu alune de pădure [zahăr, uleiuri 

vegetale (floarea soarelui, palmier), grăsime vegetală total hidrogenată de palmier, pudră de cacao cu conţinut 

redus de grăsime, pastă de alune de pădure, zer pudră, emulsifiant - lecitină din soia, aromă], ulei  vegetal – 

floarea soarelui, ouă, cacao, biscuiţi [făina albă de grâu, zahăr, uleiuri vegetale(palmier, rapita), cacao cu 

conţinut redus de grăsime, amidon de grâu, sirop de glucoză-fructoză, agenţi de afânare(carbonaţi de amoniu, 

carbonaţi de potasiu, carbonaţi de sodiu), sare iodată, emulsifiant - lecitină din soia, corector de aciditate – 

hidroxid de sodiu)], aromă de vanilie, agenţi de afânare – bicarbonat de sodiu, praf de copt)} 

[Declarație nutrițională /100 g produs: Valoare energetică 1933,89kj/ 461,90  kcal; Grăsimi 27,97  g, din care acizi  
grași saturați 13,30 g; Glucide 43,55 g, din care 31,11 g zaharuri; Proteine 5,63 g; Sare 0,12 g]. 
 

FELIE TORT YOGURTA CU FRUCTE (1,3,6,7)  130 g                         10.50 lei 

{grăsime vegetală[apă, ulei vegetal total hidrogenat de palmier,zahăr, stabilizator(E420i,E 460i, E466), 

emulsifianţi(E472b, E472e, lecitină din soia ),caseinat de sodiu, arome, corectori de aciditate(E340, E331), 

colorant (E160a)], ouă, zahăr, gem de căpşuni (căpşiuni, sirop de glucoză-fructoză, zahăr, agenţi de îngroşare – 

pectină, corector de aciditate  - acid citric, conservant -sorbat de potasiu), făină albă de grâu, (0,06%) mix fructe 

de pădure (coacăze negre, coacăze roșii, căpșuni, mure, vișine -în proporții variabile),  cremă cu aromă de iaurt 

[zahăr, amidon modificat, pudră de brânză dulce de vaci, ulei vegetal (palmier), zer pudră, sirop de glucoză, 

grăsimi vegetale total hidrogenate (sâmburi de palmier), emulsifianţi(mono şi digliceride ale acizilor graşi, esteri 

ai acidului acetic cu mono şi digliceridele acizilor graşi), gelatină, acidifiant – acid citric, proteine din lapte, sare 

iodată], fructe proaspete, glazură de cacao (zahăr, mix de grăsimi vegetale total hidrogenate şi nehidrogenate – 

din sâmburi de palmier, cacao cu conţinut redus de grăsime, emulsifiant- lecitină din soia, aromă-vanilina), ulei 

vegetal (floarea soarelui),aromă de vanilie, agent de afânare-praf de copt, sare de lămâie} 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1249,82 kj/ 298,51  kcal; Grăsimi 13,76  g, din care acizi  
grași saturați 10,39 g; Glucide 37,59 g, din care 30,39 g zaharuri; Proteine 3,99 g; Sare 0,05 g]. 
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MINITORT ANGEL'S CAKE (1,3,5,6,7)  100 g                         17.00 lei 

[ciocolata albă şi ciocolată cuvertură (zahăr, unt de cacao, lapte praf integral şi degresat, emulsificator -lecitină 

din soia, extract natural de vanilie, pastă de cacao, zahăr caramelizat), frişca (smântână din lapte de vacă, 

stabilizator E407),pralin delicrisp(zahăr, cacao, biscuiţi fini-făină albă de grâu, unt, lapte praf degresat,colorant 

E150a, sare iodată, extract de malţ din orz, emulsifianţi – lecitină din soia, ulei vegetal (floarea soarelui,  

palmier, nucă de cocos), migdale, alune de pădure, arome), glazură caramel(sirop de glucoză, lapte degresat 

condensat îndulcit, zahăr, unt de cacao, amidon modificat, agent de îngrosare - agar-agar, arome, 

emulsifianţi(mono şi digliceride ale acizilor graşi, lecitină din soia, sare iodată, corectori de aciditate – acid 

citric, conservant-sorbat de potasiu), mix fructe de pădure de pădure (coacăze negre, coacăze roșii, căpșuni, 

mure, vișine -în proporții variabile), gelatină]. 

[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 2234,54 kj/ 533,71  kcal; Grăsimi 37,36  g, din care acizi  
grași saturați 23,07 g; Glucide 39,47 g, din care 36,85 g zaharuri; Proteine 5,95 g; Sare 0,30g]. 

 

SAVARINĂ (1,3,6,7)   210 g 9.00 lei 

{făină albă de grâu, grăsime vegetală[apă, ulei vegetal total hidrogenat de palmier, zahăr, stabilizator(E420i, 

E 460i, E466), emulsifianţi(E472b, E472e, lecitină din soia ),caseinat de sodiu, arome, corectori de aciditate(E340, 

E331),colorant (E160a)], lapte, ouă, gem şi glazură cu aromă de căpşuni (căpşuni, sirop glucoză-fructoză, zahăr, 

corectori de aciditate – acid citric, citrat de sodiu,  conservanţi-sorbat de potasiu, agenţi de îngrosare - E406, 

E440,coloranţi (E150d, E124, E129), ulei vegetal(floarea soarelui), rom alcool, aromă lămâie}. 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 833,14kj/ 198,99 kcal; Grăsimi 6,45 g, din care acizi  
grași saturați 4,26 g; Glucide 31,95 g, din care 21,86 g zaharuri; Proteine 1,94 g; Sare 0,92 g]. 
 

SPUMOS (1,3)    80 g 9.00 lei 

{zahăr, gem asortat cu căpşuni [piure de mere, piure de căpșuni (minim 10%), sirop de glucoză-fructoză, gelifinat 

(pectină), acidifiant (acid citric), aromă (căpșuni), conservant (benzoat de sodiu, sorbat de potasiu), colorant 

natural (E 120)], ouă, făină albă de grâu, margarină pentru foietaj [uleiuri şi grăsimi vegetale min. 80%(rafinate 

de palmier, floarea soarelui), apă, emulsifian (mono- și digliceride ale acizilor graşi), sare, corector de aciditate 

(acid citric), aromă, colorant ( Annatto bixină)], untură de porc, aromă, oţet, sare de lămâie, sare iodată} 
[Declarație nutrițională / 100 g produs: Valoare energetică 1745,66 kj/ 416,94 kcal; Grăsimi 8,25 g, din care   
acizi grași saturați 2,55 g; Glucide 78,18 g, din care 67,36 g zaharuri; Proteine 4,77 g; Sare 0,27 g]. 
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ESPRESSO SCURT/LUNG (sau decofeinizată)                            30/40 ml 6.50 lei 

ESPRESSO SCURT/LUNG (sau decofeinizată) cu LAPTE              80/90 ml 7.50 lei 

ESPRESSO DUBLU (sau decofeinizată)                                             60 ml                         10.00 lei 

ESPRESSO DUBLU (sau decofeinizată) cu LAPTE                             100 ml                         11.00 lei 

ESPRESSO MACCHIATO                                                                70 ml 9.00 lei 

CAPPUCCINO                                                                             100 ml                         10.00 lei 

CAPPUCCINO VIENEZ                                                                 150 ml                         11.00 lei 

LATTE MACCHIATO                                                                     230 ml                         11.00 lei 

CLASSIC FRAPPE                                                                          220 ml                         13.00 lei 

CIOCOLATĂ CALDĂ                                                                    120 ml                         10.00 lei 

CEAI CALD                                                                                                                       6.00 lei 

 

SUC DE GREAPEFRUIT 250 ml                        14.00 lei 

SUC DE GRAPEFRUIT CU LĂMÂIE 250 ml                        14.00 lei 

SUC DE PORTOCALE 250 ml                        14.00 lei 

SUC DE PORTOCALE CU GRAPEFRUIT 250 ml                        14.00 lei 

SUC DE PORTOCALE CU LĂMÂIE 250 ml                        14.00 lei 

LIMONADĂ 350 ml                        14.00 lei 

LIMONADĂ CU PORTOCALE SAU GRAPEFRUIT 350 ml                        14.00 lei 

LIMONADĂ CU GHIMBIR SI MENTĂ 350 ml                        16.00 lei 

LIMONADĂ CU MĂR VERDE 350 ml                        16.00 lei 

LIMONADĂ CU CĂPŞUNI 350 ml                        16.00 lei 
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COCA-COLA (coca –cola, coca-cola light, coca-cola zero) 250 ml 7.70 lei 

FANTA (portocale, lămâie, madness ) 250 ml 7.70 lei 

SPRITE 250 ml 7.70 lei 

KINLEY / KINLEY BITTER LEMON 250 ml 7.70 lei 

COCA-COLA/FANTA/SPRITE 500 ml                        10.00 lei 

CAPPY NECTAR (portocale, piersici, portocale roşii, vişine, pere) 250 ml 9.00 lei 

FUZE TEA (piersici, lămâie) 250 ml 9.00 lei 

APĂ MINERALĂ DORNA 500 ml  6.00 lei 

APĂ PLATĂ DORNA 500 ml 6.00 lei 
 

 

TIMIŞOREANA 5% Alc.  500 ml  7.20 lei 

URSUS PREMIUM  5% Alc.  500 ml  8.50 lei 

URSUS FĂRĂ ALCOOL   500 ml  8.50 lei 

STELLA ARTOIS  5% Alc.  500 ml                       10.50 lei 

STELLA ARTOIS FĂRĂ ALCOOL   330 ml                       10.50 lei 

BECK‘S   5% Alc.  500 ml  9.00 lei 

URSUS COOLER FĂRĂ ALCOOL       330 ml                       10.00 lei 

 

 

HUGO       330 ml                     20.00 lei 
(sirop de soc, mentă, prosecco, apă minerală) 
 

Aperol Sprity       250 ml                     20.00 lei 
(Aperol, prosecco, apă minerală) 
 

Mojito       250 ml                     20.00 lei 
(rom, suc de lămâie, sirop de zahăr, mentă, apă minerală, gheaţă) 
 

Cuba Libre       250 ml                     20.00 lei 
(rom, Coca-Cola, lime, gheaţă) 
 

Gin tonic       250 ml                     20.00 lei 
(gin, apă tonică, lămâie, gheaţă) 
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JIDVEI DRY MUSCAT (alb demisec)  12% Alc. 750 ml  42.00 lei 

RECAŞ SCHWABEN WEIN ROZE (roze demidulce) 12% Alc. 750 ml  38.00 lei 

RECAŞ SCHWABEN WEIN MERLOT (roşu demisec) 13,5% Alc. 750 ml  38.00 lei 
 

PINOT NOIR (roşu demidulce) 12,5% Alc.    10.00 lei 

MUSCAT OTTONEL (demisec) 12,5% Alc.    10.00 lei 

 

NUA ROSÉ                         80.00 lei 

NUA BRUT                         80.00 lei 

ELLYSE                         50.00 lei 

 

JACK DANIEL‘S 40% Alc.  40 ml                     15.00 lei 

 

DANZKA LEMON 40% Alc.  40 ml  9.00 lei 

STALINSKAYA 40% Alc.  40 ml  7.00 lei 
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ALEXANDRION 5* 37,5% Alc.  40 ml                        7.50 lei 

TRIUMF 36% Alc.  40 ml                        6.00 lei 
 

JIDVEI 42% Alc.  40 ml                      12.00 lei 

MIORIŢA 40% Alc.  40 ml                      13.00 lei 

 

LUXARDO 43% Alc.  40 ml                        9.00 lei 

 

MARTINI 15% Alc.  40 ml                        8.00 lei 

ANGELLI  14% Alc.  40 ml                        5.00 lei 
 

SHERIDAN'S 15,5% Alc.  40 ml  16.00 lei 

 

 

JAGERMEISTER 35% Alc.  40 ml                       12.00 lei 
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Substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe alimentare: 

Regulamentul UE 1169/2011 

  
1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu 

spelt, grâu mare, sau hibrizi ai acestora) și produse derivate 

2. Crustacee și produse derivate 

3. Ouă și produse derivate 

4. Pește și produse derivate 

5. Arahide și produse derivate 

6. Soia și produse derivate 

7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoza) 

8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale, alune de padure, 

nuci, fistic, nuci macadamia precum și produse derivate 

9. Țelină și produse derivate 

10. Muștar și produse derivate 

11. Semințe de susan și produse derivate 

12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 

10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2 

13. Lupin și produse derivate 

14. Moluște și produse derivate 

 

 

La preparatele culinare care au o rețetă: 
 

amestec mexican, broccoli, cartofi prăjiți, cartofi wedges, conopida,  

mazare, fasole verde, fasole galbenă porumb, mix rădăcinoase,  

carne de pui, carne de porc, pastă de mici, coaste de porc,  

carne de vita, peşte, burger, mix fructe congelate  

sunt utilizate produse congelate. 

 
 

 

 

 

 

 


