
Comenzile se pot plasa până pe 27 aprilie:

0722.335.116 

comenzi@restaurantvulturul.ro

Livrarile se fac:
     pe 30 aprilie în intervalul 12:00- 20:30 
     pe 1 mai în intervalul 11:00-15:00

Pentru pachetul de Paște livrarea este gratuită 
în sectorul 6 și Ilfov în Chiajna, Ciorogârla 
și Dragomirești.

 1. Aperitiv festiv

Ouă roșii 8 buc, drob de miel în foitaj 400g, Quiche Lorraine 240g, 

ruladă cu somon 150g, salată boeuf 400g, rulou din 

brânză cu struguri 200g, salată de icre 200g,  măsline, roșii, 

castraveți, ceapă verde, ridichi

2. Sarmale în foi de varză 12 buc, sarmale în foi de viță 12 buc, 

varză dulce 300g și ardei iute 

3. Stufat de miel cu risotto 2 kg/600g

Platou cu prăjituri asortate 800g

Mini tarte cu fructe, mini ecler cu vanilie, mini ecler cu cafea,

chec cu cacao și portocale confiate

580 LEI Pască tradițională 750g 

Din partea casei o sticlă de vin roșu

4.

5.
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119 leiPlatou tradițional de Paște

ouă rosii 6 buc, drob de miel în foitaj 300g, salată de icre 150g, 

salată boeuf 400g, ruladă din somon 150g, ruladă din brânză

cu spanac 200g, măsline, roșii, castraveți, ceapă verde

 1kgSalată boeuf

 250gSalată de icre

 500gZacuscă

500gSalată de vinete 

 1.4 LBorș de miel

 1.4 LBorș de pește

 20 buc +  600gSarmale în foi de varză varză

 20 bucSarmale în foi de viță

 800g  8 bucRuladă din ceafă de porc cu garnitură de cartofi umpluți

 600g 800gFriptură de miel cu garnitură de cartofi franțuzești 

 750gPască tradițională

 800gPlatou cu mini tarte cu fructe și mini eclere

18 lei

15 lei

18 lei

48 lei

66 lei

42 lei

59 lei

136 lei

168 lei

66 lei

47 lei

48 lei
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