PLATOURI CU BUNĂTĂȚI RECI ȘI CALDE
Platouri cu bunatăți reci sau calde, acum disponibile pentru take-away sau
home delivery. Fie că îți dorești să scapi de grija meselor de prânz acasă sau la birou
ori ai o reuniune cu familia și prietenii unde relaxarea și distracția vor fi în toi, avem
noi o soluție pentru tine. Lasă gătitul pe seama noastră deliciile culinare și vei avea
parte de platouri delicioase. Preparatele din meniul nostru clasic sunt în continuare
disponibile pentru comenzi take-away sau pentru oaspeții care doresc să ne treacă
pragul.

Comenzi:

0722.335.116

comenzi@restaurantvulturul.ro

1. PLATOURI
1.1

CU BUNĂTĂȚI RECI ȘI CALDE

Platou vegetarian 1 persoană

24 lei

Guacamole (100 g.), vinete (150 g.), zacuscă (150g)
1.2

Gustare rece țărănească 2 persoane

68 lei

Brânză telemea (100 g.), pastramă de porc (100 g.), brânză burduf (80 g.), bacon (100 g.),
babic (60 g.), slănină (60g.), măsline (60 g.), roșii, castraveți, ceapă, ardei gras)
1.3

Platou Rece 3 persoane

117 lei

Mini frigăruie cu chifteluțe și ardei gras, mini frigăruie cu roșii cherry și cașcaval, salată
midinette, bruschete cu vinete, ruladă de pui cu ciuperci, mozaic de brânză cu spananc,
minisandviș din pâine toast albă cu salam de Sibiu, tartină cu somon fume pe brânză
Almette, bruscheta cu icre de crap și măsline, flori din castraveți și măsline kalamata
1.4

Platou Cald 1 persoană

37 lei

Mini frigărui de pui (50 g.), crochete de cașcaval (50 g.), creier pane (50 g.), 1 mic, cârnați
oltenești (50 g.), ceafă de porc la grătar (50 g.)
1.5

80 lei

Gustare caldă țărănească 2 persoane
Pastramă de oaie (160 g.), cârnați de casă (100 g.), pui (150 g.), mămăligă, brânză, ou

1.6

Platou Cald 3 persoane

126 lei

Mini pulpă de pui la grătar (150 g.), mini ceafă de porc la grătar (150 g.), cârnați de casă
(150 g.), mini șnițel de pui (150 g.), bulete de cașcaval (150 g.), ciuperci la grătar cu cașcaval
(240 g.), cartofi prăjiți (240 g.), salata de varză (300 g.), salată de murături (300 g.)
1.7

Platou Cald 4 persoane

172 lei

Ceafă de porc la grătar (200 g.), coaste de porc (400 g.), frigărui de pui (200 g.), cârnați de
casă (200 g.), bulete de cașcaval (180 g.), chipsuri de cartofi (400 g.), salată de murături
(400 g.), sos de smântână cu usturoi (80 g.), sos de roșii cu busuioc (80 g.)
1.8

Platou cu mititei

130 lei

Mititei 20 buc., cartofi prăjiți 4 porții, castraveți murați, muștar, chifle 6 buc.

2. DESERTURI
2.1

Plăcintă cu brânză și stafide – 6 porții (750gr.)

54 lei

2.2

Plăcintă cu mere – 6 porții (850gr)

52 lei

2.3

Plăcintă cu dovleac – 6 porții (850gr)

52 lei

2.4

Negresă – 6 porții (850 gr)

38 lei

2.5

Mini tarte cu fructe – 8 buc. (400gr)

26 lei

Comenzile se preiau cu minimum 3 ore înainte!

Comenzi:

0722.335.116

comenzi@restaurantvulturul.ro

