
Formular
de comandă

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

Distribuitor:

mediu

Săptămâna 39 – 27.09 –  28.09 –  29.09 – 30.09 –  1.10

39  27.09 – 1.10 2021
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Chiflă 60-70 g (1 buc.) Chiflă 60-70 g (1 buc.) Chiflă 60-70 g (1 buc.) Chiflă 60-70 g (1 buc.) Chiflă 60-70 g (1 buc.)

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

1,0 1,0 1,0 1,01,0

Comandați on-line pe
www.quicklunch.ro

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

Supă cremă de legume,
crutoane

Supă cremă de legume,
crutoane 
   
Supă de roșii cu paste ABC

Supă de roșii cu paste ABC

Ciorbă rădăuțeană de pui (gogoșari murați, 
orez, morcovi, mărar)

Mâncare de mazăre,
șnițel de pui parizian 

Penne Quattro formaggi 
cu piept de pui

Lasagna la cuptor 
gratinată cu spanac

Salată de paste fusili tricolore cu maioneză, 
ardei roșu, ruccola și cașcaval

Mix grill (ceafă de porc, cabanos, piept de pui),
cartofi la tavă

Piept de curcan la grătar, legume înăbușite în unt, 
sos thousand islands (435 kcal)  

Cotlet de porc umplut cu cașcaval, șuncă și ciuperci,
cartofi piure    

Cotlet de porc umplut cu cașcaval, șuncă și ciuperci,
cartofi piure    

Cotlet de porc umplut cu cașcaval, șuncă și ciuperci,
orez cu bacon

Cotlet de porc umplut cu cașcaval, șuncă și ciuperci,
orez cu bacon

Gujoane de pui în susan (3 buc.), 
orez cu legume 

Gujoane de pui în susan (2 buc.), 
orez cu legume 

Gujoane de pui în susan (3 buc.), 
mâncare de mazăre 

Gujoane de pui în susan (2 buc.), 
mâncare de mazăre 

Piept de pui în sos de fructe,
crochete de cartofi

Mini eclere 

Salat Pikkles  

Felii somn în sos de smântână cu ardei, 
găluște de casă (560 kcal) 

Salată Bavareză de cartofi, gujoane de pui picante 
(3 buc.), roșii cherry (650 kcal)

Pulpă dezosată de pui la tavă, 
cartofi cu pătrunjel (414 kcal)
Tocăniță din ciuperci champignon,
mămăliguță

Friptură de vită cu condiment asiatic cajun,
paste chinezești de orez

Ciolan de porc la cuptor (fără os), 
cartofi la tavă, sos barbeque

Supă de pui cu fidea de casă    
 

Supă de pui cu fidea de casă  

Ciorbă țărănească de legume

Ciorbă țărănească de legume

Ciorbă ardelenească de perișoare 
cu smântână și tarhon 

Tocăniță din pulpă dezosată de pui cu curry, 
cartofi cu pătrunjel

Paste penne gratinate cu piept 
de pui și cașcaval

Conopidă gratinată la cuptor
acoperită cu cașcaval afumat

Cartofi gratinați la cuptor cu cașcaval,
ouă ochiuri

Cârnăciori subțiri la tavă,
cartofi piure

Clătite mexicane (clătite umplute cu legume mexi-
cane, piept de pui măcinat și cașcaval), sos (572 kcal)  

Piept de curcan parizian, 
cartofi piure    

Piept de curcan parizian, 
cartofi piure    

Piept de curcan parizian,
mâncare de morcovi 

Piept de curcan parizian,
mâncare de morcovi

Cașcaval pane, cartofi wedges,
sos tartar

Cașcaval pane, cartofi wedges,
sos tartar

Cotlet de porc umplut cu omletă și ceapă verde,
cartofii fermierului

Cotlet de porc umplut cu omletă și ceapă verde,
cartofii fermierului

Piept de rață, sos de vișine, 
cartofi natur

Budincă de orez cu fructe  

Castraveți murați 

Somon norvegian cu salvie și smântână,
orez iasmin (564 kcal)  

Salată boeuf, gujoane de pui în susan (3 buc.)
roșii cherry (642 kcal) 

Piept de pui grill, piure de legume 
(247 kcal) 

Ardei umpluți cu orez și legume (3 buc.), 
sos de bulion
Gulaș unguresc de fasole boabe
cu ciolan afumat de porc

Pulpă de pui la tavă 
pe pat de varză călită 
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Supă de vită cu fidea de casă
  

Supă de vită cu fidea de casă
   
Supă cremă de broccoli,
cubulețe de pâine prăjită

Supă cremă de broccoli,
cubulețe de pâine prăjită    

Ciorbă țărănească de fasole boabe
cu ciolan afumat

Mâncare de fasole verde cu smântână,
tocăniță de porc

„Turos csusza” Specialitate ungurească
de paste cuburi cu brânză și jumeri

Tocăniță de ciuperci de pădure 
cu smântână, găluște de casă

Macaroane cu telemea și smântână

Felie de ciolan la grătar, cartofi cuburi prăjiți, 
sos de smântână cu usturoi

Piept de curcan umplut cu camembert 
și ardei californian, orez iasmin cu pere (720 kcal) 

Piept de pui umplut cu cașcaval și ardei
californian, cartofi piure    

Piept de pui umplut cu cașcaval și ardei
californian, cartofi piure   

Piept de pui umplut cu cașcaval și ardei
californian, orez cu porumb 

Piept de pui umplut cu cașcaval și ardei
californian, orez cu porumb

Piept de curcan în pane de fulgi de porumb,
piure de legume

Piept de curcan în pane de fulgi de porumb,
piure de legume  

Piept de curcan în pane de fulgi de porumb,
orez cu ananas și semințe de dovleac

Piept de curcan în pane de fulgi de porumb,
orez cu ananas și semințe de dovleac

Friptură țigănească din ceafă de porc,
cartofi sfărâmați cu ceapă

Clătite umplute cu gem 

Salată de varză dulce  

Clătite nordice umplute cu somon afumat, 
sos de smântână cu mărar (515 kcal)  

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

Ficăței de pui la grătar, 
legume înăbușite (238 kcal)

Ghiveci picant în stil italian
cu multe legume

Papricaș de vițel în stil ardelenesc, 
găluște cu ou

Gulaș de vită la ceaun

Supă de mazăre verde

Supă de mazăre verde

Ciorbă  de cartofi cu smântână
și verdețuri

Ciorbă de cartofi cu smântână
și verdețuri

Ciorbă de burtă, ardei iute

Ardei umpluți (2 buc.), sos de bulion, 
cartofi natur  

Lasagna cu carne de pasăre
în stil italian

Mâncare de fasole galbenă,  
ouă ochiuri (2 buc.) 

Platou asortat (cașcaval, ciuperci, conopidă 
pane), orez înăbușit, sos tartar

Piept de pui grill, legume Royal, 
sos tzatziki

Piept de pui la cuptor cu spanac și cașcaval,
baby carotte înăbușiți (305 kcal)    

Cotlet de porc parizian,
cartofi piure    

Cotlet de porc parizian,
cartofi piure     

Cotlet de porc parizian,
pilaf de orez  

Cotlet de porc parizian,
pilaf de orez

Piept de pui umplut cu ananas și mozzarella,
cartofi piure franțuzesc

Piept de pui umplut cu ananas și mozzarella,
cartofi piure franțuzesc

Piept de pui umplut cu ananas și mozzarella,
legume înăbușite

Piept de pui umplut cu ananas și mozzarella,
legume înăbușite

Piept de pui la cuptor cu cașcaval Cheddar
și kaizer, cartofi țărănești

Plăcintă cu brânză dulce și stafide

Salată de roșii cu ardei

File cod pane, salată de cartofi 
cu maioneză (514 kcal)

Piept de curcan condimentat, grill, salată proaspătă 
(varză, castraveți, roșii, ardei, ceapă), sos thousand
islands (850 kcal) 
Papricaș ușor din cubulețe de pui prăjite 
cu legume și cartofi (320 kcal) 
Mâncare de mazăre galbenă,
chifteluțe de legume

Pui Szechuan (piept de pui în sos picant),
orez iasmin

Ciulama de pui, mămăliguță

Ciorbă de fasole boabe cu păstârnac
  

Ciorbă de fasole boabe cu păstârnac

Ciorbă de măcriș cu găluște de casă
și zdrențe de ouă

Ciorbă de măcriș cu găluște de casă
și zdrențe de ouă

Ciorbă țărănească de văcuță

Chifteluțe marinate în sos de roșii,
cartofi cu pătrunjel

Spaghete bolognese (carne de vită 
măcinată, morcovi, sos de roșii, oregano)    

Paste penne cu roșii și usturoi, parmezan

Camembert pane, orez iasmin,
sos de afine

Piept de curcan grill, cu cașcaval afumat, 
sos de ciuperci, orez cu bacon  

Piept de pui grill, cartofi natur,
sos tzatziki (524 kcal)  

Cordon bleu de porc,
pilaf de orez   

Cordon bleu de porc,
pilaf de orez    

Cordon bleu de porc,
orez înăbușit cu baby carotte     

Cordon bleu de porc,
orez înăbușit cu baby carotte    

Piept de pui parizian,
cartofi piure

Piept de pui parizian,
cartofi piure   

Piept de pui parizian,
piure de broccoli

Piept de pui parizian, 
piure de broccoli

Piept de pui în stil italian cu cașcaval
și roșii la cuptor, cartofi prăjiți de casă 

Plăcintă de toamnă cu dovleac galben 

Salată de sfeclă roșie cu hrean  

File șalău în pane de susan, orez
cu legume, sos de maioneză (450 kcal)  

Salată Zumba (salată iceberg, rodie, portocale, ruccola, 
semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac), 
piept de pui la grătar  
Felie de vită înăbușită,
pilaf de orez (240 kcal) 
Nudli cu mac 
și zahăr pudră

Sarmale ardelenești
cu bacon (3 buc.)

Șnițel din cotlet de porc, 
cartofi la tavă
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Supă de roșii cu paste ABC
Pilaf de orez, cârnăciori subțiri la tavă

Ciorbă de fasole boabe cu păstârnac
Spaghete bolognese

Supă de vită cu fidea de casă  
Șnițel de porc, cartofi piure

Supă de mazăre verde
Lasagna cu carne de pasăre în stil italian

Supă de pui cu fidea de casă/ Tocâniță din pulpă
dezosată de pui cu curry, cartofi cu pătrunjel

Supă cremă de legume, crutoane  
Gujoane de pui în susan, mâncare de mazăre

Ciorbă de măcriș cu găluște de casă și zdrențe de ouă
Crochete de pește, orez cu legume

Supă de vită cu fidea de casă / Piept de curcan 
în pane de fulgi de porumb, piure de legume

Ciorbă de cartofi cu smântână și verdețuri
Mâncare de fasole galbenă, ou ochi

Ciorbă țărănească de legume
Cașcaval pane, cartofi piure

B+G1+J1 A2+D1+I A1+G2+J1 B+H+J1 A1+E+J1
B+D1

conține supe sau ciorbe cu carne
B+H

conține supe sau ciorbe cu carne
B+G2

conține supe sau ciorbe cu carne
B+U

conține supe sau ciorbe cu carne
B+G3

conține supe sau ciorbe cu carne19,9 19,9 19,9 19,919,9

21,3 21,3 21,321,321,3

17,5 17,5 17,5 17,517,5

16,5 16,5 16,5 16,516,5


