
SUPE ȘI CIORBE

FEL DE BAZĂ

Ciorbă de burtă cu smântână ................................. 100/300/50g
(*1, *3, *7, *9)

Ciorbă de văcuță. .......................................................... 60/340g
(*7, *9)

Supă de găină cu tăieței de casă. .................................... 350/50g
 (*1, *3, *9)

Mămăligă cu branză și smântână ..........................200/150/150g
(*7)

Șnițel parizian de porc. ...................................................... 150g
(*1, *3, *7)

Tochitură de porc cu mămăliguță ...................... 250/50/50/200g
ceafă de porc, cârnăciori de casă afumați, ficăței, ou, telemea

 (*3, *7, *9)

Carne de porc la borcan ........................................400/150/100g
ceafă de porc, cârnăciori de casă afumați, ficăței, ou, telemea

(*3, *7, *9)

17,00 lei

15,00 lei

13,00 lei

22,00 lei

25,00 lei

33,00 lei

41,00 lei

RESTAURANTUL
SUB CETATE LIVREAZĂ

0721 200 017
Program: 11:00 - 18:00

Poţi ridica preparatele comandate de la 
Restaurantul Sub Cetate sau ţi le livrăm noi.



Cheeseburger de angus cu cartofi prăjiți ..................... 250/100g
(*7, *11)

Șnițel de pui în fulgi de porumb ......................................... 180g
(*1, *3, *7)

Ciulama de pui cu mămăliguță...................................... 300/20g
 (*1, *7)

Șalău în fulgi de porumb .................................................... 200g
 (*1, *3, *7)

Ceafă de porc ..................................................................... 150g

Coaste de porc .................................................................... 400g

Mititei cu muștar ............................................................ 55/10g

Cârnăciori de casă afumați ................................................. 170g

Piept de pui ........................................................................ 170g

Antricot de vită Angus ....................................................... 100g
(*7)

Vrăbioară de vită Angus ..................................................... 100g
(*7)

PREPARATE LA GRĂTAR

28,00 lei

25,00 lei

30,00 lei

32,00 lei

22,00 lei

39,00 lei

4,50 lei

21,00 lei

21,00 lei

25,00 lei

25,00 lei



Cartofi prăjiți ..................................................................... 200g

Cartofi boierești ................................................................. 250g
cartofi, kaizer, ceapă, ardei gras

Cartofi copți .................................................................. 200/50g
smântână, mărar verde, usturoi

Legume sotate .................................................................... 200g
ardei gras, vinete, dovlecei, morcov, ceapă roșie, ciuperci

Fasole păstăi cu usturoi ...................................................... 200g

Salată grecească ................................................................. 400g
salată verde, castraveți, roșii, ardei gras, ceapă roșie, brânză feta, măsline

Bureți murați ..................................................................... 185g

Salată de varză murată ....................................................... 200g

Salată de sfeclă roșie cu hrean ....................................... 180/20g

Salată de ardei copți ........................................................... 200g

Salată asortată de vară ....................................................... 200g
salată verde, castraveți, roșii, ardei gras, ceapă

Castraveți murați în saramură ........................................... 200g

Salată de roșii cu telemea .............................................. 200/50g

GARNITURI

SALATE

8,00 lei

9,00 lei

8,00 lei

9,00 lei

8,00 lei

24,00 lei

10,00 lei

6,00 lei

8,00 lei

9,00 lei

9,00 lei

8,00 lei

6,00 lei



Zos special pentru coaste ................................................... 100g
(*10)

Mujdei de usturoi ............................................................... 100g

Smântână ............................................................................. 50g
(*7)

Zos de smântână cu mărar și usturoi .................................. 100g
(*7)

Papanași cu smântână și dulceață ............................ 180/80/75g
(*1, *3, *7)

Clătite cu dulceață .............................................................. 150g
(*1, *3, *7)

Clătite cu ciocolată ............................................................. 200g
(*1, *3, *5, *7)

SOSURI

DESERT

5,00 lei

5,00 lei

4,00 lei

5,00 lei

18,00 lei

9,00 lei

10,00 lei

*1. Cereale care conțin gluten și produse derivate
*2. Crustacee și produse derivate
*3. Ouă și produse derivate
*4. Pește și produse derivate
*5. Arahide și produse derivate
*6. Soia și produse derivate
*7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
*8. Fructe cu coajă (ex.: migdale, nuci, fistic, etc.) precum și produse derivate
*9. Țelină și produse derivate
*10. Muștar și produse derivate
*11. Semințe de susan și produse derivate
*12. Dioxid de sulf și produse derivate
*13. Lupin și produse derivate
*14. Moluște și produse derivate
**Preparat provenit din produs decongelat

ALERGENI




