
16-20 septembrie 2019
LUNI
Supă de varză cu afumătură * M1, 400 ml.................................6 lei
Supă de conopidă * M2, 400 ml..................................................5 lei
Spanac * M3, 100 gr. carne.....................................................9/10 lei
Garnitură, 250 gr.
     Ou * A
     Cârnați picanți * B
Macaroane cu brânză de burduf * M4, 350 gr....…………………..9 lei 
Specialitate - Caș pane și cartofi prăjiți.…………….....................17 lei 

MARȚI
Ciorbă a la grec de pui * M1, 400 ml..........................................6 lei
Gulyaș de cartofi * M2, 400 ml....................................................5 lei
Tocăniță de vită * M3, 100 gr. carne.....................................9/10 lei
Garnitură, 250 gr.
     Macaroane * A
     Mămăligă * B
Ciuperci pane și orez cu morcovi * M4, 350 gr................……..9 lei
Specialitate - Piept de pui la grătar cu sos și parmezan......20 lei

MIERCURI
Ciorbă țărănească de porc * M1, 400 ml...................................6 lei
Supă cremă de morcovi * M2, 400 ml.......................................5 lei
Cotlet la grătar cu sos și ciuperci * M3, 100 gr. carne......9/10 lei
Garnitură, 250 gr.
     Cartofi piure * A
     Orez cu legume * B
Mazăre scăzută și chiftele din legume * M4, 350 gr....…………9 lei
Specialitate - Piept de curcan la grătar și cartofi wedges...22 lei

JOI
Supă de păstăi cu afumătură * M1, 400 ml...............................6 lei
Supă minestrone * M2, 400 ml....................................................5 lei
Șnițel din pui * M3, 100 gr. carne..........................................9/10 lei
Garnitură, 250 gr.
     Cartofi prăjiți * A
     Legume mexicane * B
Conopidă pane cu orez * M4, 350 gr................................………9 lei
Specialitate - Clătite umplute cu carne și sos roșu..............20 lei

VINERI
Supă de pui cu tăieței * M1, 400 ml............................................6 lei
Supă de fasole cu bulion * M2, 400 ml......................................5 lei
Ciocănele la cuptor * M3, 100 gr. carne..............................9/10 lei
Garnitură, 250 gr.
     Orez cu legume * A
     Cuș cuș * B
Fasole bătută cu ceapă * M4, 350 gr..................................………9 lei
Specialitate – Cotlet la grătar cu orez și legume...................18 lei

PRĂJITURI
Ciocolatină........................................................................................4 lei
Tosca..................................................................................................4 lei


