MENIU A LA CARTE PLOIESTI

+40 770 797 963 TEL. COMENZI
-BUCATARIE+40 732 060 018 TEL. MANAGER
-IN CAZ DE SUGESTII-

FRIES
Chicken dijon fries

550 g (pui, muștar dijon, cartofi, bacon)

32.99

Cheesy fries

500 g (cartofi, cheddar ,parmezan,
mozzarella, brânză)

30.99

Ragu fries (specialitate
italiană de sos)

500 g (cartofi, sos ragu, parmezan)

30.99

PASTE
Tortelini cu brânză și
bacon

350 g (tortellini, sos alb, parmezan, bacon
)

31.99

Paste în sos alb cu pui și
ciuperci

350 g (penne, sos alb, pui, ciuperci, vin alb)

27.99

Ragu pasta (rețetă
italiană cu vită)

250 g (penne, sos ragu de vită, parmezan)

28.99

Burgers,Wings & Chicken
Buffalo wings cu cartofi
prăjiți cu parmezan,
verdeață și sos bbq

650 g (8 aripioare, cartofi, sosul casei, sos
bbq)

29.99

Burger ANDREW Black
Angus ( doar sandvici)

ceapa caramelizata,ceapa rosie,
rucola,castraveti murati,maioneza ,sosul

36.99

casei, black angus,chifla cu seminte
Burger ANDREW Black
Angus cu cartofi prajiti cu
parmezan si sos bbq

ceapa caramelizata, ceapa rosie inele,
maiozneza, ketchup, rosii, cartofi ,parmezan,
bbq

41.99

Burger Black Angus (doar
sandvis)

ceddar, maioneza, castravete
murat,ketchup,black angus,chifla

28.99

Burger BLACK ANGUS
cu cartofi prăjiți cu
parmezan, verdeață și
sos bbq

700 g (carne de vită, sosul casei, cheddar,
ceapă, cartofi, sos bbq)

31.99

Burger vegetal BEYOND
MEAT cu cartofi prăjiți cu
parmezan, verdeață și
sos bbq

500 g (carne vegetală, sosul casei, salată
iceberg, castraveți murați, cartofi, sos bbq)

34.99

Burger vegetarian
HALLOUMI cu cartofi
prăjiți cu parmezan,
verdeață și sos bbq

650 g (halloumi, salată coleslaw, cartofi,
ketchup, sos bbq)

29.99

Pui Asiatic

500 g (pui, dovlecel, ciuperci, ardei, vinete,
orez, sos dulce acrișor, sos soia dark,
pătrunjel)

31.99

Pui în sos alb cu ciuperci
și bacon

400 g (pui, ciuperci, bacon, sos alb)

27.99

COMBO MIX
Combo mix burger
halloumi+ cartofi
prăjiți+sos
bbq+nachos+guacamole+
băutură la alegere

Chiflă, halloumi, salată coleslaw, cartofi prăjiți
, sos BBQ, nachos, guacamole, suc la
alegere

44.99

Combo mix chicken dijon
fries+nacos+guacamole+
băutură

Piept de pui, sos de smântână+cheddar +
mozzarela+ cartofi prăjiți+nachos+ sos
guacamole+băutură la alegere

47.99

Combo burger beyond
Burger vegetal, chiflă, nachos, guacamole,
meat + Cartofi prăiți, sos
cartofi prăjiți, salată, băutură la alegere
BBQ, nachos, guacamole,
băutură

49.99

Combo mix buffalo
wings+ cartofi prăjiți+sos

45.99

8 aripioare buffalo, sos BBQ, cartofi prăjiți,
nachos, guacamole, băutură la alegere

bbq+nachos+guacamole+
băutură
Combo mix burger vită +
Cartofi prăjiți, sos BBQ,
nachos, guacamole și suc

Burger vită, chiflă, sos bbq, cartofi prăjiți,
nachos, guacamole ,băutură la alegere

46.99

Combo mix cheesy fries +
nachos, guacamole și suc

Cartofi prăjții, brânză, mozzarela, ceddar,
nachos, guacamole suc

45.99

FEL PRINCIPAL
Mușchi porc

200 g (mușchi de porc)

29.99

Piept pui

200 g (piept de pui)

16.99

Piept curcan

200 g ( piept de curcan)

21.99

Vrăbioară de vită

200 g ( vrăbioară de vită)

30.99

GARNITURI
Cartofi prăjiți

250 g ( cartofi)

6.99

Cartofi prăjiți cu brânză
sărată și roșii și verdeață

300 g (cartofi, brânză roșii cherry, pătrunjel)

10.99

Orez cu legume prăjit

200 g (orez, porumb, ardei)

13.99

Salată de varză

200 g ( varză, condimente)

6.99

Salată asortată

150 g (castraveți, măsline, ardei, roșii cherry,
măsline, ceapă roșie)

10.99

DULCE
White Sensation

250 g (lapte, zahăr, grâu)

20.99

Nutella Sensation

250 g(lapte, zahăr, grâu, nutella )

20.99

Mini papanasi cu
NUTELLA

140 g (făină, zahăr, nutella)

15.99

Mini Papanași cu
smântână și gem

140 g ( făină, zahăr, smântână, gem)

15.99

Mini papanasi cu gem si
unt de arahide

140g ( faina zahar, branza unt de arahide,
gem)

16.99

Cartofi prăjiți cu Nutella

270 g ( cartofi , nutella)

8.99

Brioșă cu brio Caramel &

150g ( lactate,zahar, faina )

21.99

Oreo
Brioșă cu brio cremă de
biscuți & afine

21.99

Brioșă cu brio Nutella &
Rafaello

21.99

Apă plată

0,5 l

6.99

Coca Cola doza

0,33 l

6.99

Fanta doza

0,33 l

6.99

Coca Cola zero doza

0.33 l

6.99

Sprite doza

0.33 l

6.99

La comenzile ridicate direct de la noi, se ofera o reducere de 10%
+40 770 797 963

