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– 16.11

17.11

– 18.11

8,2

Supă de fasole boabe uscată
cu smântână și verdețuri de primăvară

8,4

5,7

Supă de fasole boabe uscată
cu smântână și verdețuri de primăvară

5,8

Supă cremă de cașcaval cu broccoli,
crutoane

8,9

Ciorbă bulgărească de legume

8,1

Supă cremă de cașcaval cu broccoli,
crutoane

6,2

Borș moldovenesc
Borș moldovenesc

Supă de găină ca la țară cu carne
și morcovi julien
Tocănița măcelarului (pulpă de porc, cârnați
afumați, șuncă presată, slănină afumată
castraveți murați), mămăliguță
Lasagna argentiniană cu carne de vită
și ciuperci

10,0

Ciorbă bulgărească de legume
Ciorbă țărănească cu carne de vită

Supă de găină cu fidea de casă

– 19.11

Supă de pui cu găluște de griș

8,4

Supă de roșii bănățeană
cu paste ABC (nu este dulce)

8,3

5,9

Supă de roșii bănățeană
cu paste ABC (nu este dulce)

5,8

Supă de pui cu găluște de griș

Ciorbă ardelenească de varză acră
cu smântână

8,5

Supă cremă de ciuperci,
cubulețe de pâine prăjită

8,7

Supă de fasole galbenă păstăi

5,7

Ciorbă ardelenească de varză acră
cu smântână

6,0

Supă cremă de ciuperci,
cubulețe de pâine prăjită

6,1

Supă de fasole galbenă păstăi

10,9

Ciorbă ardelenească de perișoare
cu smântână și tarhon

Supă de găină cu fidea de casă

Formular

– 20.11

11,8

Ciorbă ardelenească din pulpă dezosată de pui
cu smântână și rozmarin

10,8

Ciorbă de burtă cu ardei iute

Săptămâna

8,5

Cod partener:
Nume partener:
Nume resp. comandă:
Nr. telefon:

6,0
14,4

17,2

Sote ficăței de pui,
cartofi cu pătrunjel

15,5

Sarmale ardelenești cu smântână
și bacon

17,7

Mâncare de fasole boabe,
cârnăciori picanți la tavă

16,5

Spaghete carbonara
(smântână și bacon)

17,1

Macaroane gratinate cu șuncă, kaizer,
smântână și cașcaval

16,2

Cartofi franțuzești
(ouă, cârnați, sos bechamel)

16,6

Lasagna cu carne (paste, carne măcinată de porc,
sos de roșii, oregano, busuioc, cașcaval)
17,1

Penne Quattro formaggi (gorgonzola, dalia,
cașcaval afumat, mozzarella)

16,6

Vargabeles (paste cu brânză dulce
și stafide la cuptor)

16,0

Mâncare de linte cu morcovi și cartofi,
chifteluțe falafel

12,6

Ghiveci cu legume de sezon,
cașcaval pane, ou ochi

16,4

Paste penne gratinate cu legume,
cașcaval ras

12,6

Spaghete cu ragu de roșii și măsline,
parmezan ras

15,8

Broccoli cu orez în stil indian, curry

15,6

Conopidă în pane de susan,
orez iasmin, sos tartar

16,6

Mâncare de spanac,
”Bundáskenyér” (pâine cu ou)

15,8

Paste linguini cu nucă
și zahăr pudră

15,9

Piept de pui grill cu sos de cașcaval afumat
și ciuperci, legume înăbușite

16,7

Cârnăciori subțiri grill, cartofi cu pătrunjel,
sos de smântână cu usturoi

17,7

Ceafă de porc marinată pe grătar, cartofi
wedges, mujdei de usturoi

17,3

Mix grill (pulpă dezosată de pui, piept de pui,
cârnăciori subțiri), cartofi aurii

18,3

Mici pe grătar (3 buc.), cartofi prăjiți
cuburi, muștar

17,1

Gyros de pui, cartofi copți în coajă,
sos tzatziki (580 kcal)

17,1

Tocăniță din piept de pui a la Bakonyi (smântână
și ciuperci), orez iasmin cu porumb (454 kcal)

17,4

Piept de curcan gratinat cu piersici și mozzarella,
cartofi la tavă (950 kcal)

17,9

Piept de pui cu ciuperci, curry și legume,
orez iasmin (305 kcal)

17,4

Piept de curcan grill cu condimente italienești,
legume mixte wok (510 kcal)

18,0

Piept de pui în pane de fulgi de migdale,
cartofi piure franțuzesc

17,4

Piept de pui nuggets,
legume ușor condimentate gratinate la cuptor

17,6

Cordon bleu de pui,
piure de rădăcinoase

17,3

Piept de pui în pane de susan,
cartofi piure

17,6

Piept de curcan în pane de alune,
cartofi piure

18,4

Piept de pui în pane de fulgi de migdale,
cartofi piure franțuzesc

12,2

Piept de pui nuggets,
legume ușor condimentate gratinate la cuptor

12,3

Cordon bleu de pui,
piure de rădăcinoase

12,1

Piept de pui în pane de susan,
cartofi piure

12,3

Piept de curcan în pane de alune,
cartofi piure

12,8

Piept de pui în pane de fulgi de migdale,
orez cu semințe

17,2

Piept de pui nuggets,
cartofi piure

17,7

Cordon bleu de pui,
cartofi la tavă

17,5

Piept de pui în pane de susan,
piure de mazăre

17,5

Piept de curcan în pane de alune,
orez cu legume chinezești

18,2

Piept de pui în pane de fulgi de migdale,
orez cu semințe

12,0

Piept de pui nuggets,
cartofi piure

12,4

Cordon bleu de pui,
cartofi la tavă

12,3

Piept de pui în pane de susan,
piure de mazăre

12,3

Piept de curcan în pane de alune,
orez cu legume chinezești

12,7

Cordon bleu de porc,
cartofi sfărâmați cu ceapă

18,1

Mix de cașcaval pane (camembert, mozzarella,
trapist), orez înăbușit, sos de afine

19,1

Șnițel din cotlet de porc,
orez cu bacon și ardei

17,6

Piept de curcan umplut cu feta și mărar,
legume înăbușite

18,2

Cașcaval pane,
pilaf de orez

16,8

Cordon bleu de porc,
cartofi sfărâmați cu ceapă

12,7

Mix de cașcaval pane (camembert, mozzarella,
trapist), orez înăbușit, sos de afine

13,4

Șnițel din cotlet de porc,
orez cu bacon și ardei

12,3

Piept de curcan umplut cu feta și mărar,
legume înăbușite

12,7

Cașcaval pane,
pilaf de orez

11,8

Cordon bleu de porc,
pilaf de orez

17,9

Mix de cașcaval pane (camembert, mozzarella,
trapist), cartofi wedges, sos tartar

19,3

Șnițel din cotlet de porc,
cartofi piure

17,7

Piept de curcan umplut cu feta și mărar,
cartofi piure franțuzesc

17,9

Cașcaval pane,
cartofi wedges, sos de maioneză

17,7

Cordon bleu de porc,
pilaf de orez

12,5

Mix de cașcaval pane (camembert, mozzarella,
trapist), cartofi wedges, sos tartar

13,5

Șnițel din cotlet de porc,
cartofi piure

12,4

Piept de curcan umplut cu feta și mărar,
cartofi piure franțuzesc

12,6

Cașcaval pane,
cartofi wedges, sos de maioneză

12,4

Fâșii din piept de curcan, chinezești
(cu miere, picant), tăiței cu legume

18,7

Tocăniță de mistreț cu ciuperci și vin roșu,
găluște de casă

19,3

Piept de pui cu șuncă de Praga, felie roșie
și cașcaval la cuptor, cartofi piure

18,1

Tocăniță de vită Burgerland,
cuș cuș

17,5

Pulpă de pui la tavă stropită cu unt,
cartofi cu pătrunjel

17,6

7,6

Prăjitură Somloi (nucă, stafide, frișcă)

7,8

Cremeș de casă

7,7

Clătite umplute cu brânză ricotta,
topping din budincă de vanilie

8,9

Papanași cu smântână dulce și gem de afine

9,8

Salată de ardei copți fără cotor

3,5

Salată de varză dulce

2,9

Castraveți covăsiți

3,2

Salată Pikkles

3,2

Ardei umpluți cu varză

3,2

Ciorbă de pește mixtă a la Szeged
(crap, somn) (441 kcal)

18,8

Somon din oceanul Atlantic grill cu sos de smântână
și tarhon, orez iasmin cu porumb (564 kcal)
19,5

Salată grecească (roșii, castraveți, ceapă roșie, feta),
piept de pui grill (617 kcal)
17,6

Salată de boeuf
cu carne de găină (692 kcal)

15,5

Salată norvegiană cu ton (salată iceberg, ardei
californian, roșii, ou fiert, cartofi, ton) (432 kcal) 17,6

10,4

Lasagna cu carne
de vită (850 kcal)

11,6

Mâncare de dovlecel,
chifteluțe falafel

12,0

Chifteluțe de legume cu sos de roșii,
cartofi natur

11,3

Mâncare de varză dulce,
piept de curcan grill (275 kcal)
Iahnie de fasole boabe,
chifteluțe de dovlecel

Pulpă de pui la tavă cu sos de legume,
cartofi țărănești

17,6

Piept de pui la grătar cu ceapă roșie, ciuperci
și bacon, cartofi piure

17,9

Ragu mexican cu chili, fâșii din piept de pui
la grătar, paste penne, cașcaval ras

18,7

Șalău parizian,
cartofi la tavă (620 kcal)

Salată Cezar cu piept de pui prăjit (salată iceberg,
roșii, praz, castraveți, porumb, cașcaval), cubulețe 17,4
de pâine prăjită (760 kcal)
Piept de pui la grătar, cartofi natur,
11,5
sos de mărar (247 kcal)
Salată orientală
9,8
(ceapă roșie, cartofi, măsline)

Gyros turcesc (pulpă dezosată de pui, varză,
orez, ceapă, lipie, sos) (950 kcal)

17,9

Chifteluțe marinate în sos de roșii,
cartofi piure (616 kcal)

Piept de pui gratinat cu kaizer și cașcaval Cheddar,
17,5
cartofi la tavă
Varză murată gratinată cu orez

10,8

Salată de boeuf cu cubulețe de soia

10,9

18,3

Paste cu griș, gem de caise

11,5

Tocăniță de pui,
orez înăbușit (320 kcal)
Gulaș de post
(cartofi, găluște, ciuperci)

17,6

Pui Shanghai, cartofi piure

10,9

9,9

Spaghete cu sos pesto
(busuioc, ulei de măsline, usturoi, pătrunjel verde) 10,9

Paste ungurești cu cartofi

12,4
17,5

Comandați on-line pe

12,6

www.quicklunch.ro

1,0

Chiflă 60-70 g (1 buc.)

1,0

Chiflă 60-70 g (1 buc.)

1,0

Chiflă 60-70 g (1 buc.)

1,0

Chiflă 60-70 g (1 buc.)

1,0

B+G1+J1
B+G4

19,3

19,3
18,2

conține supe sau ciorbe cu carne

18,2

conține supe sau ciorbe cu carne

18,2

B+U+J1
B+G3

19,3

conține supe sau ciorbe cu carne

A1+H+J1
B+U

19,3

18,2

B+C+J1
B+G4

19,3

conține supe sau ciorbe cu carne

A2+D1+I
B+C

conține supe sau ciorbe cu carne

18,2

A1+C

17,1

A1+F

17,1

A2+D1

17,1

A1+G2

17,1

A1+C

17,1

Supă de găină cu fidea de casă
Supă de fasole boabe uscată cu smântână și verdețuri de
15,9 primăvară / Pilaf de orez cu pipote și inimi de pui
15,9 Perișoare în sos de roșii, cartofi natur

Supă de roșii bănățeană cu paste ABC
15,9 Mâncare spanac, gujoane de pui (2 buc.)

mediu

*Pentru alte localități din județul Timiș, vă rugăm să ne contactați la tel.: 0256 386 075

Supă de fasole galbenă păstăi
15,9 Lasagna cu carne de porc

Adresa:

10,8

Chiflă 60-70 g (1 buc.)

Borș moldovenesc
Cartofi piure, șnițel de pui (1 buc.)

Distribuitor:

16,3

Gomboți cu caise, topping de smântână dulce

Salată de paste spirale colorate
cu somon fume (624 kcal)
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6,4

Mâncare de mazăre,
șnițel parizian de porc

19,5

de comandă

9,1

17,2

Papricaș din somn în stil unguresc,
turos csusza (830 kcal)

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar.

–

15,9

sau la telefon
0256-386.075
0753-020.460
0724-244.387

