
Luni Gramaj Marti Gramaj Miercuri Gramaj Joi Gramaj Vineri Gramaj

Mic Dejun

Ceai cu lămâie
Pâine integrală

Unt
Șuncă Sisi

Roșie

200 ml
30 gr.
15 gr.
25 gr.
25 gr. Orez cu lapte 225 ml

Ceai cu lămâie
Tartine integrale 
cu pastă de ton 

(ton, unt)

200 ml

30 gr.
25 gr.

Ceai cu lămâie
Pâine integrală
Brânză Almete

200 gr.
30 gr.
25 gr.

Lapte
Pâinte integrală

Unt
Gem

200 ml
30 gr.
15 gr.

Gustarea 1 Măr 100 gr. Banană 100 gr. Caise 100 gr. Fructe 100 gr.

Prânz

Ciorbă de vițel 
cu ou și 
leuștean 200 ml

Supă de 
legume cu fusili 200 ml

Ciorbă de 
cartofi cu 
smântână 200 ml

Supă de roșii cu 
orez 200 ml

Mămăligă cu 
brânză dulce și 

smântână 100/50/50 gr.

Friptură de 
curcan cu sos/
Piure de cartofi
Salată de varză

70 gr. /120 gr.

60 gr.

Pulpe de pui la 
tavă

Orez cu legume
Salată de sfeclă 

roșie

80 gr.
120 gr.
50 gr.

Mâncare de 
mazăre cu 

pulpă de porc
120 gr. 
/ 75 gr.

Pâine integrală 40 gr. Pâine integrală 40 gr. Pâine integrală 70 gr. Pâine integrală 70 gr.

Gustare 2

Nectarină
aprox. 100 

gr. Măr 150 gr.
Iaurt simplu 

Zuzu 140 gr. Măr
aprox. 
150 gr.

Biscuiți Tedi 50 gr. Cereale Belvita 50 gr. Banană
aprox. 
150 gr. Biscuiți Milka 40 gr.

Meniul se schimbă săptămânal și se întocmește în funcție de anotimp. 
Preț: 15.50 RON



Luni Gramaj Marti Gramaj Miercuri Gramaj Joi Gramaj Vineri Gramaj

Mic Dejun

Gris cu lapte de 
migdale
Miere

Karob cu mixt 
de semințe

Pâine integrală 
cu pastă de ou, 
ceapă, telemea, 

ardei, 
castravete 200 gr. Orez în lapte 200 gr.

Iaurt natur cu 
fulgi de ovăz și 

miere

150 gr.
30 gr.
25 gr.

Tartine cu pate 
de ciuperci
Iaurt natur 150 gr.

Gustarea 1 Platou cu fructe 150 gr.
Smutie de 

fructe și legume 200 ml Platou cu fructe 150 gr. Banană 100 gr.
Salată de fructe 

cu miere 150 gr.

Prânz

Supă de pui cu 
tăiței de casă 200 ml

Supă cremă de 
brocoli cu 
crutoane 

integrale făcute 
în casă 200 ml

Ciorbă de 
văcuță 180 ml/ 20 gr.

Ciorbă de 
perișoare de pui 

a la grec 150 ml/ 50 gr.

Ciorbă de 
legume cu 

curcan 180 ml/ 20 gr.
Șnițel din cotlet 

de porc la 
cuptor

Cartofi natur
Salată de varză

70 gr./ 90 gr.

30 gr.

Pulpe de pui la 
cuptor

Taboulet de 
quinoua

70 gr. /120 gr. Papricaș cu 
mămăligă 

Salată de varză

70 gr.
100 gr./ 100 gr.

50 gr.

Friptură de 
curcan

Salată de orez 
sălbatic, linte, 
rucola și roșii

70 gr. / 
120 gr.

Lasagna cu 
carne de vită și 

parmezan 180 gr.
Pâine integrală 50 gr. Pâine integrală 70 gr. Pâine integrală 50 gr.

Desert
Prăjitură cu 

fructe de sezon
Mufin cu vanilie 

și stafide
Chec pufos cu 

cacao bio
Salam de 

biscuiți
Prăjitură cu 

mere
Meniul se schimbă săptămânal și se întocmește în funcție de anotimp. 

Preț: 18.50 RON



Premium - în proporție de 60% bio în colaborare cu Casa Bio
Bucătar cu certificat de nutriție și vegetarian

Luni Gramaj Marti Gramaj Miercuri Gramaj Joi Gramaj Vineri Gramaj

Mic Dejun

Tartine din 
pâine integrală 
cu cremă de 

brânză
Lapte

50 gr.
50 gr.

Fulgi de ovăz 
fiert în lapte de 
caju cu miere 

bio 100 gr.

Gaufre cu gem
Ceai (cu miere 

sau simplu) 80 gr./ 100 ml

Ou fiert fartină 
cu pastă de 

brânză telemea
Ceai de plante 

simplu 100 gr./ 100 gr.

Tartine din 
pâine integrală 
cu pastă de pui 

cu ardei, 
castravete, 

măsline
Ceai de plante 80 gr. / 100 gr.

Gustarea 1 Platou cu fructe 50-80 gr.
Salată de fructe 

cu miere 80 gr./ 20 gr.

Smutie de 
fructe cu 
semințe 100 ml Platou de fructe 100 gr.

Salată de fructe 
cu miere 150 gr.

Prânz

Ciorbă de 
curcan 200 ml

Supă de 
legume cu vită 180 ml/ 20 gr.

Supă de curcan 
cu tăiței de casă 200 ml

Supă de roșii cu 
găluște 200 ml

Ciorbă de 
perișoare din 
carne de vițel 200 ml

Frigărui de 
legume cu pui
Bulgur salată 200 gr.

Ficăței cu 
ceapă, 

mămăligă
Salată de 

murături făcute 
în casă

70 gr. /100 gr.

30 gr.

Mâncare de 
linte cu legume
Pulpe de pui la 

cuptor
Salată de 
crudități

70 gr. / 70 gr. / 
40 gr.

Paste cu sos 
pesto și pui 140 gr. / 40 gr.

Baghete de 
șalău la cuptor 
cu legume sote 180 gr.

Pâine integrală 50 gr. - - - - Pâine integrală 50 gr.

Desert

Chec pufos cu 2 
tipuri de făină și 

karob 80 gr.
Sufle de 
conopidă 100 gr.

Prăjitură cu 
fructe 80 gr.

Iaurt cu miere, 
nuci măcinate și 

semințe (mixt) 100 gr.

Compot din 
fructe de sezon 

cu miere
Biscuiți de casă 80 gr./120 gr.

Meniul se schimbă săptămânal și se întocmește în funcție de anotimp. 
Preț: 18.50 RON



Meniu standard - se schimbă în funcție de anotimp. Se negociază și se poate îmbunătăți.
Preț 16.50 RON/ Meniu

Luni Gramaj Marti Gramaj Miercuri Gramaj Joi Gramaj Vineri Gramaj

Mic Dejun

Omletă cu 
pâine integrală

Ceai 100 gr.

Iaurt natur cu 
miere și fulgi de 

ovăz 100 gr.

Budincă din 
făină de orez cu 

dulceață de 
casă 100 gr.

Tartine de pastă 
de pui 100 gr.

Cereale cu 
lapte 100 gr.

Prânz

Supă de rață cu 
tăiței 200 ml

Borș de curcan 
cu legume 200 gr.

Supă cremă de 
brocoli 200 ml

Supă de roșii cu 
găluște de gris 200 ml

Ciorbă 
țărănească 200 ml

Pulpă de pui la 
cuptor 

Piure de cartofi
70 gr. / 
100 gr/

Paste cu sos 
bolognez 180 gr.

Piept de pui cu 
mozarella la 

cuptor, sos alb 
și cuș-cuș cu 

legume 180 gr.

Ficăței de pui 
cu ceapă și 
orez simplu 180 gr.

Șnițel de cotlet 
de porc  la 

cuptor
Salată de cartofi 

bulgărească 180 gr.

Pâine integrală 50 gr. Pâine integrală 50 gr.
Crutoane de 

casă 25 gr. Pâine integrală 50 gr. Pâine integrală 50 gr.

Desert
Clătită cu 
ciocolată 80 gr.

Prăjitură cu 
mere 100 gr. Mufin cu vanilie

Iaurt cu miere, 
nuci măcinate și 

semințe (mixt) 100 gr.
Prăjitură cu 

fructe de sezon



Meniu Premium - se schimbă în funcție de anotimp. 
Preț 18.50 RON/ Meniu

Luni Gramaj Marti Gramaj Miercuri Gramaj Joi Gramaj Vineri Gramaj

Mic Dejun

Frigănele la 
cuptor cu 

dulceață de 
casă și lapte

40 gr.
10 gr.
80 ml

Budincă din 
psylium în lapte 
de migdale cu 
banae și miere 

polifloră 100 gr.

Iaurt natur cu 
miere și fulgi de 

ovăz 100 gr.
Tartine de pastă 

de pui și roșie 100 gr.

Lapte de caju 
cu orez integral, 
karob, banane 

și miere 100 gr.

Prânz

Supă cremă de 
brocoli cu 

crutoane din 
pâine integrală 
(făcute în casă)

200 ml
30 gr.

Supă de curcan 
cu găluște de 

gris 200 ml

Ciorbă de pui a 
la grec cu 

smântână de 
caju 200 ml

Supă cremă de 
roșii cu 

smântână de 
caju 200 ml

Supă de rață cu 
găluști 200 ml

Frigărui din 
legume cu 

carne de pui la 
cuptor și orez 
sălbatic cu unt 

și stafide
70 gr. / 
100 gr/

Stroganoff cu 
sos alb și 

ciuperci cu 
piure de cartofi

130 gr.
50 gr.

Fingers de 
somon la cuptor 

quinoua cu 
legume

70 gr.
60 gr.
50 gr.

Paste din grâu 
dur cu sos 
pesto și 

parmezan 160 gr.

Mazăre sote cu 
morcovi, ardei 

și ceapă sos alb
Chifteluțe din 

piept de curcan 
la cuptor

Pâine integrală 50 gr. Pâine integrală 50 gr. - -
Pâine integrală 

(crutoane) 20 gr. Pâine integrală 50 gr.

Desert
Prăjitură cu 

fructe de sezon
Chec pufos cu 
karob și stafide

Prăjitură cu 
mere Chec de lămâie

Mufin cu făină 
de mei cu 
vanilie și 
morcov

Avem deschidere la îmbunătățire și negociere.


