Informații utile
Mod de păstrare și de
încălzire a mâncării
Dacă nu serviți mâncarea imediat, vă
rugăm să o păstrați în frigider și înainte
de consumare să o încălziți în cuptorul
cu microunde pentru 2-4 minute în
caserola în care v-a fost livrată.
Păstrată la frigider, mâncarea poate fi
consumată în siguranță în următoarele
36 de ore.
Atenție la sâmburi!
Facem tot posibilul ca sâmburii fructelor
sau legumelor folosite să nu ajungă în
mâncare. Cu toate acestea vă rugăm
să fiți atenți la consumul felurilor de
mâncare ce pot conține sâmburi
(vișine, mere, etc.). Vă mulțumim!

Meniu pentru creșe și grădinițe
Ce trebuie știut despre
ambalaj?
Ambalajul mâncării “Quick-Lunch” constă
dintr-o caserolă de plastic (fără conținut
de materiale dăunătoare, închisă cu o
folie de aluminiu acoperită de un strat
de plastic). Acest ambalaj are proprietăți
termice excelente, fiind și foarte rezistent.
Caserola este de unică folosință și poate
fi aruncată la coșul de gunoi. Protejați
natura, nu aruncați ambalajul în mediul
înconjurător!
Volumul/cantitatea porțiilor
Supe / ciorbe
400 - 500 ml
Mâncăruri de
legume + carne
400 ml + carnea
(sau alt preparat)
Fel de bază
400 - 500 g
Carne friptă, fiartă
80 - 140 g
Carne friptă, fiartă
(porție medie și
dietetică)
60 - 100 gr.
Tochituri (chiftele)
140 - 200 g
Meniu mediu
~ 700 g
Meniu economic
~ 700 g
Meniu Office Mediu ~ 800 - 900 g
Meniu dietetic
~ 350 g
Salate
250 - 300 g
Salate cu maioneză
350 - 400 g
Garnituri
250 - 300 g
Sosuri
100 - 200 ml
Prăjituri
100 - 200 g
Murături
100 - 150 g

Comanda la Quick-Lunch
Comanda se face de pe o zi pe alta.
Puteți comanda pentru mai multe zile
în avans, sau pentru toată săptămâna!
Nu livrăm tacâmurile.
Prețul ce apare pe meniu include
ambalajul și transportul.

Recomandările bucătarului
Pulpă dezosată de pui la grătar,
cartofi piure
luni – E

Săptămâna: 51 18.12 – 22.12 2017

Felul 1 (S1)

Felul 2 (S2)

Supă de găină cu carne
și tășcuțe de casă
(146 kcal)

Piept de pui cu roșie
Fruct sau desert
și mozzarella, cartofi piure
(295 kcal)

Ciorbă ardelenească
cu legume și tarhon
(188 kcal)

Tocăniță de vită,
cușcuș

Supă de mazăre verde

Sărmăluțe

(250-300 ml)

m

joi –

4

Supă ardelenească
de legume
(188 kcal)

Mâncare de legume,
piept de curcan grill

v

10,8 ron

(258 kcal)

S1+S2+S3: 10 Ron

S1+S2+S3+L (chiflă): 10,5 Ron
Comandați iar noi livrăm la creșa sau grădinița
copilului dvs. Pentru detalii și comenzi,
contactați-ne la telefon: 0256 386 075

Meniu pentru școli
Săptămâna: 51 18.12 – 22.12 2017

Felul 1 (T1)

Felul 2 (T2)

Supă de găină cu carne
și tășcuțe de casă
(146 kcal)

Cordon bleu din cotlet
Fruct sau desert
de porc, pilaf de orez
(536 kcal)

Ciorbă ardelenească
cu legume și tarhon
(188 kcal)

Ciocănel de pui,
cartofi piure

Supă de mazăre verde

Tocăniță de curcan,
mămăliguță

(250-300 g)

(401 kcal)

Fruct sau desert
(419 kcal)

Fruct sau desert

Sote ficăței de pui,
cartofi natur

Supă ardelenească
de legume
(188 kcal)

Spaghete bolognese,
cașcaval ras
(320 kcal)

T1+ T2: 9,5 Ron

T1+ T2+S3: 10 Ron

T1+ T2+S3+L (chiflă): 10,5 Ron
Comandați iar noi livrăm la școala sau grădinița
copilului dvs. Pentru detalii și comenzi,
contactați-ne la telefon: 0256 386 075

Desert (S3)

Fruct sau desert

Supă de roșii cu paste
bob de orez
(140 kcal)

T1+ T2+L (chiflă): 10 Ron

Mâncare de mazăre galbenă,
chifteluțe falafel
cu năut
ineri – P

Fruct sau desert

S1+S2+L (chiflă): 10 Ron

14,4 ron

13,1 ron

(337 kcal)

S1+S2: 9,5 Ron

12,9 ron

Cotlet de porc umplut cu ceafă
afumată și ciuperci,
varză călită
G

Fruct sau desert

Nudli cu nucă, topping
Fruct sau desert
din budincă de vanilie
(444,8 kcal)

(296 kcal)
G1

(377 kcal)

Supă de roșii cu paste
bob de orez
(140 kcal)

(250-300 ml)

Camembert pane,
sos de afine,
orez înăbușit
iercuri –

Fruct sau desert

(296 kcal)

13,1 ron

Paste penne cu sos alb
de ciuperci
și piept de pui
marți – D1
julien

Desert (S3)

(250-300 g)

(468 kcal)

Fruct sau desert

