MENU
chiftele & garnituri
BOLURI CU CHIFTELE | cca. 350g | 25 ron
AMERICANO | chiftele de vită cu sos marinara, parmezan,
pătrunjel
MAROC | chiftele de oaie cu sos de roșii puțin picant, iaurt
cu mentă, pătrunjel, chilli
SHROOMY | chiftele de pui cu mozzarella, sos de smântână
cu bacon și ciuperci, pătrunjel
PORKY | chiftele de porc cu cașcaval afumat cu maioneză
picantă sau muștar, chives
VEGGIE | chiftele de năut cu halloumi, sos de roșii puțin
picant, iaurt cu mentă, pătrunjel
MERCIMEK KOFTE | chiftele vegane (de post) cu linte si
bulgur, condimente, salată de frunze
! adaugă o chiftea | 5 ron
PIURE de cartofi cu ulei de măsline | 300g | 9 ron (vegan)
CHIFLĂ | 50g | 3 ron/buc.
MURĂTURI turcești | 250g | 9 ron
MINI-SALATĂ cu dressing citric | 150g | 12 ron (vegan)
CONOPIDĂ NUGGETS cu sriracha-mayo | 21 ron (vegetarian)
SALATĂ CAESAR cu chiftele de pui | cca. 300g | 32 ron
SUPĂ CREMĂ de linte roșie | 250g | 13 ron
AYRAN | 250ml | 6 ron

MENU
sandvișuri & altele
SANDVIȘURI | cca. 300g | 25 ron
AMERICANO | chiftele de vită + marinara + mozzarella + busuioc
MAROC | chiftele de oaie + sos de roșii + cheddar + mentă
SHROOMY | chiftele de pui + sos de smântână cu ciuperci + mozza +
bacon
PORKY | chiftele de porc + sri-mayo + cașcaval afumat + dulceazză de
ceapă
VEGGIE | chiftele de năut cu halloumi + sos de roșii + mozzarella +
busuioc
SFÂNTA TREIME | 30 ron | cca. 100g/buc.
trei mini-sandvișuri cu chiftele la alegere
BEEF SHEPHERD’S PIE | cca. 400g | 35 ron
vită, piure, mozzarella, parmezan
LAMB SHEPHERD’S PIE | cca. 400g | 35 ron
oaie, piure, cheddar, parmezan (puțin picant)
EXTRAS
Jalapenos | 30g | 2 ron
Sriracha – mayo | 100g | 6 ron
DULCE
Bilă de salam de biscuiți | 150g | 15 ron
MENIURI
1. Bol cu chiftele la alegere + piure + supă crema de linte roșie | 35 ron
2. Sandviș + apă /Cola/Fanta/Sprite | 30 ron

MENU

de băut
1. Apă plată / minerală Aqua Carpatica | 7 ron | 0,33
2. Cola / Cola Zero / Fanta / Sprite | 8 ron | 0,33
3. Mellow Portocale | 13 ron | 0,33
4. Limonadă rusească cu pepene rosu | 15 ron | 0,33
5. Espresso lung / scurt | 6 ron | 8 ron
6. Espresso tonic | 12 ron | 0,5
7. Bere:
Csiki Sor | 10 ron | 0,5 (Secuime)
Asahi | 12 ron | 0,33 (Japonia)
Kona Longboard | 20 ron | 0,33 (Hawaii)
Grivita Blonde | 12 ron | 0,5 (Bucuresti)
Grivita Hazy Ipa | 15 ron | 0,5 (Bucuresti)
8. Vin Navigo Chardonnay | 15 ron | 150ml
9. Prosecco Piccolo Scavi & Ray | 24 ron | 0,2
10. Gin & Tonic | 25 ron | 0,33
11. Whisky Laphroaig | 20 ron | 0,06
Rom Sailor Jerry | 18 ron | 0,06
Vodka Russian Standard | 15 ron | 0,06
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Dacă aţi fost diagnosticat cu alergie
la anumite ingrediente vă rugăm să consultaţi lista cu posibili alergeni aflaţi
în produsele BISTRO CU CHIFTELE SRL cu livrare mâncare acasă sau la birou.
ANEXA 1 [Anexa nr. 1f) la normele metodologice] LISTA cuprinzând ingredientele
prevazute la art. 7 alin. (6^2) si (11) – (14): Cereale care contin gluten
(grâu, secara, orz, ovaz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) si
produse derivate, exceptând:siropurile de glucoza obtinute din grâu, inclusiv
dextroza*); maltodextrinele obtinute din grâu*); siropurile de glucoza obtinute
din orz; cerealele folosite la producerea de distilate sau alcool etilic de
origine agricola pentru bauturi spirtoase si alte bauturi alcoolice. Crustacee
si produse derivate. Oua si produse derivat. Peste si produse derivate,
exceptând:gelatina de peste folosita ca suport pentru preparatele de vitamine
sau carotenoide; gelatina de peste sau ihtiocolul folosit la limpezirea berii
sau a vinului. Arahide si produse derivate. Soia si produse derivate,
exceptând: uleiul si grasimile de soia, complet rafinate*); amestecul natural
de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D-alfa
natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, obtinuti din soia; fitosteroli
si esteri de fitosterol derivati din uleiuri vegetale extrase din soia; esterul
de stanol vegetal produs din sterolii obtinuti din uleiuri vegetale extrase din
soia. Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza), exceptând: zerul folosit la
producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricola pentru bauturi
spirtoase si alte bauturi alcoolice; lactitolul. Fructe cu coaja, de exemplu
migdale (Amygdalus communis L.), alune de padure (Corylus avellana), nuci
(Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa),
fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia si nuci de Queensland (Macadamia
ternifolia) si produse derivate, exceptând nucile folosite la producerea de
distilate sau alcool etilic de origine agricola pentru bauturi spirtoase si
alte bauturi alcoolice. Telina si produse derivate, Mustar si produse derivate,
Seminte de susan si produse derivate, Dioxid de sulf si sulfiti în concentratii
de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2, Lupin si produse derivate,
Moluste si produse derivate.

