
Wraps & Quesadilla Burger

food

Adana Sandwich
carne oaie, legume la grătar, patrunjel, ardei

jalapeno, salată verde, cu garnitură de cartofi prăjiţi

Quesadilla cu pui
quesadilla este un produs mexican ce conţine pui,

salsa, guacamole, cu garnitură de cartofi prăjiţi

Extra Wrap Box
crunch wrapp cu carne de vită aromatizată, brânză

cedar, salată, roșii, sos guacamole, servit cu cartofi

prăjiţi și salată coleslaw

27 lei

26 lei

30 lei

Schnitzel, Crispy & Grill
Aripioare sos usturoi si parmezan
aripioare sos usturoi si parmezan, cartofi prajiti

Jagerschnitzel
schnitzel pui, sos ciuperci, cartofi prăjiţi

Gujoane de pui
grujon de pui cu maioneză și usturoi cu garnitura de

cartofi prajiti.

Meal & rice wok
piept de pui, ardei gras, ciuperci, ceapă, servit pe pat

de orez

Ceafă de porc
ceafă de porc la grătar cu garnitură de cartofi prăjiţi

34 lei

36 lei

34 lei

39 lei

38 lei

Pui grecesc
piept de pui la grătar cu salata greceasca

Mix Grill
pulpe de pui, cotlet de porc, carnati de casa  cu

garniture de cartofi prajiti.

Antricot de vită
anticot de vită la grătar cu garnitură cartofi prăjiţi

Adana kebab
preparat specific turcesc din oaie cu legume la grătar

și cartofi la cuptor

37 lei

44 lei

57 lei

44 lei

Burger Bacon Barbeque
carne vită, sos barbeque, bacon, maioneză, brânză

cheddar, salată iceberg, ceapă roșie, castravete

murat, cartofi prăjiţi, salată coleslaw.

Clasic Burger
carne vită, salată verde, maioneză, ketchup,

castravete murat, ceapă, roșii, cartofi prăjiţi, salată

coleslaw

Clasic Cheeseburger
carne vită, salată iceberg, maioneză, ketchup,

castravete murat, ceapă, roșii, brânză cheddar, cartofi

prăjiţi, salată coleslaw

38 lei

34 lei

36 lei



Pasta
36 lei

33 lei

31 lei

Prepartele sunt livrate în regim de catering
Timp de livrare: 30 – 60 minute

Salate
Salată Caesar
salată verde, crutoane, parmezan, piept de pui,

sos caesar

Salată Grecească
roșii, ardei gras, castraveţi, ceapă, măsline,

brânză feta, busuioc, ulei măsline, focaccia

Paella cu fructe de mare                48 lei
orez, legume, fruvte de mare

35 lei

35 lei

Pizza
Tono cipola                                        32 lei
sos rosii, mozzarella, ton, ceapa, lamaie

Diavola
sos de roșii, mozzarella, salam, peperoncini, oregano

Capriciosa
sos de roșii, mozzarella, șuncă, ardei, măsline

Quatro Formaggi
sos de roșii, mozzarella, parmezan, gorgonzola,

cașcaval afumat

Quatro Stagioni
sos de roșii, mozzarella, șuncă, costiţă afumată,

ardei gras, ciuperci

Rustica 
sos de roşii, mozzarella, cabanos, salam, ciuperci,

măsline, ardei gras

Pollo con Tutti
sos de roșii, mozzarella, piept de pui, ciuperci, roșii,

porumb, ardei

V. I. P..                                                 31 lei

sos rosii, mozzarella, vita, pui, sweet chilli, ceapa

Lipie cu mozzarella si telemea   

Sosul casei dulce

Sosul casei picant                                5 lei

30 lei

30 lei

32 lei

31 lei

30 lei

32 lei

33 lei

 5 lei

Pasta Quatro Formaggi
paste, gorgonzola, schweizer, mozarella, brie, sos alb

Pasta Carbonara
paste, sos alb, costiţă afumată, ou, parmezan,

mozarella

Pasta cu ton și ciuperci
paste, ton, sos roșu, ciuperci, parmezan, mozarella

Enchilada                                             31 lei
tortilla, carne vita, sos mexican, gouda


