
18 - 22 noiembrie 2019
LUNI
Ciorbă rădăuțeană de pui * M1, 400 ml.....................................6 lei
Supă de roșii cu orez * M2, 400 ml.............................................5 lei
Spanac * M3, 450 gr.................................................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Ochiuri * A
     Cârnat * B
Conopidă pane și orez cu legume * M4, 400 gr............….......9 lei 
Specialitate - Piept de pui flambat cu legume și orez..........18 lei 

MARȚI
Supă de păstăi cu afumătură * M1, 400 ml................................6 lei
Supă cremă de legume * M2, 400 ml.........................................5 lei
Escalop de porc * M3, 150 gr.................................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Cartofi piure * A
     Orez cu morcovi * B
Iahnie de fasole cu legume * M4, 400 gr...................................9 lei
Specialitate - Ceafă la grătar cu cartofi prăjiți........................20 lei

MIERCURI
Ciorbă a la grec de pui * M1, 400 ml..........................................6 lei
Supă de varză cu bulion * M2, 400 ml.......................................5 lei
Papricaș din copănele * M3, 150 gr.......................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Macaroane * A
     Mămăligă * B
Ghiveci călugăresc * M4, 400 gr......................................…………9 lei
Specialitate - Somon la grătar cu mămăliguță și sos de usturoi...20 lei

JOI
Ciorbă de perișoare * M1, 400 ml...............................................6 lei
Supă cremă de mazăre * M2, 400 ml.........................................5 lei
Șnițel din cotlet * M3, 150 gr..................................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Cartofi piure * A
     Cuș-cuș * B
Spaghete cu spanac * M4, 400 gr............................................…9 lei
Specialitate - Cordon bleu cu cartofi aurii................................18 lei

VINERI
Bob gulyaș * M1, 400 ml................................................................6 lei
Supă minestrone * M2, 400 ml....................................................5 lei
Aripioare ușor picante * M3, 150 gr.......................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Orez cu mazăre * A
     Cartofi prăjiți * B
Șnițel din soia cu semințe și cartofi țărănești * M4, 400 gr....9 lei
Specialitate - Piept de pui cu mozzarela, ciuperci și cartofi prăjiți.....20 lei

PRĂJITURI
Tort cu afine......................................................................................4 lei
Negresă de post...............................................................................4 lei


