
27 - 31 ianuarie 2020
LUNI
Ciorbă țărănească de pui * M1, 400 ml......................................6 lei
Ciorbă acrișoară de legume * M2, 400 ml.................................5 lei
Tocăniță de porc * M3, 450 gr................................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Macaroane * A
     Mămăliguță * B
Vinete pane și orez cu morcovi * M4, 400 gr...........….............9 lei 
Specialitate - Pulpe dezosate cu cartofi prăjiți.......................18 lei 

MARȚI
Supă de varză cu afumătură * M1, 400 ml.................................6 lei
Supă de chimen cu crutoane * M2, 400 ml..............................5 lei
Șnițel din piept de pui * M3, 150 gr.......................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Cartofi piure * A
     Orez cu legume * B
Macaroane cu varză * M4, 400 gr...............................................9 lei
Specialitate - Cotlet cu slăninuță, cârnăciori și cartofi aurii.......... 
..........................................................................................................20 lei

MIERCURI
Ciorbă țărănească de porc * M1, 400 ml...................................6 lei
Supă de fasole cu bulion * M2, 400 ml......................................5 lei
Fleică de porc și mazăre scăzută * M3, 150 gr....................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     :) * A
     :) * B
Tocăniță de ciuperci cu mămăligă * M4, 400 gr...................…9 lei
Specialitate - Caș pane și cartofi prăjiți....................................17 lei

JOI
Supă de fasole cu ciolan * M1, 400 ml.......................................6 lei
Supă cremă de legume * M2, 400 ml.........................................5 lei
Friptură de porc la tavă * M3, 150 gr.....................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Cartofi piure * A
     Mămăliguță * B
Pește cu orez și morcovi * M4, 400 gr....................................…9 lei
Specialitate - Piept de pui toscan cu orez și morcovi..........18 lei

VINERI
Supă de cartofi cu afumătură * M1, 400 ml..............................6 lei
Supă de conopidă * M2, 400 ml..................................................5 lei
Chifteluțe marinate * M3, 150 gr............................................9/10 lei
Garnitură, 300 gr.
     Cartofi piure * A
     Cuș-cuș * B
Fasole bătută cu ceapă călită * M4, 400 gr...............................9 lei
Specialitate - Ceafă țigănească și cartofi prăjiți.....................20 lei

PRĂJITURI
Tort cu căpșuni / Amandină..........................................................5 lei


