
 

Momentul acela din zi în care poți 
să iei o pauză, să savurezi un prânz 
delicios și poți să te relaxezi la 
birou alături de colegi. 
 



 

 



Opțiune Luni Marți Miercuri Joi Vineri Preț 

A1  Ciorbă de văcuță (400ml) 
 Ciorbă de fasole cu afumătură 
(400ml) 

Ciorbă de pui cu zdrențe de 
ou (400ml) 

Ciorbă rădăuțeană (400ml) Ciorbă de perișoare (400ml)   7 lei 

A2-veg  Supă cremă de roșii (400ml)  
+ crutoane (30g) 

Supă cremă de cartofi dulci cu 
ardei copți (400ml) + crutoane 
(30g) 

Supă cremă de dovlecei 
(400ml) + crutoane (30g) 

Supă cremă de legume 
(400ml) + crutoane (30g) 

Supă cremă de linte ( 
400ml) + crutoane (30g) 

7 lei 

B1 Pulpă de pui dezosată la 
grătar (200g) 
Rădăcinoase la tavă (180g) 

Frigărui de curcan la grătar 
(200g) 
Legume la grătar (180g) 

Ceafă de porc la grătar 
(200g) 
Orez cu legume (180g) 

Piept de pui la grătar (200g) 
Ciuperci la cuptor (100g) 

Snițel de pui (200g) 
Piure de sfeclă (180g) 

14 lei 

B2 Chifteluțe de porc marinate 
(200g) 
Piure de cartofi (180g) 

Friptură de vită la tavă (200g) 
Cartofi la cuptor cu rozmarin 
(180g) 

Friptură de curcan la tavă 
(200g) 
Dovlecei cu roșii și brânză la 
cuptor (180g) 

Ardei umpluți cu carne de 
porc (250g) 
Mămăligă (150g) 

Lasagna (300g) 14 lei 

B3-veg Lasagna vegetariana (250g) Mâncare de mazăre (250g) 
Mâncare de fasole verde cu 
dovlecei (250g) 

Ardei umpluți cu orez (250g) 
Mămăligă (150g) 

Quiche cu legume (250g) 14 lei 

C1 Salată de varză albă cu 
morcovi (150g) 

Salată de roșii (150g) Salată de ardei copți (150g) Salată de murături (150g) 
Salată de porumb cu telemea 
(150g) 

4 lei 

C2 Salată grecească (150g) 
Salată de sfeclă roșie cu hrean 
(150g) 

Salată persană (150g) Salată de varză roșie (150g) 
Salată verde cu ceapă verde 
(150g) 

4 lei 

Livrarea se face în ambalaje de unică folosință. Tacâmurile și chiflele sunt din partea noastră. 



• În fiecare marți, Instafood Catering trimite meniul săptămânii următoare, 
împreună cu formularul de comandă, clienților săi. 
 

• Comenzile se trimit de către client pâna cel târziu joi, la ora 14:00. Modificările 
ulterioare de meniu se pot transmite până în ora 14.00 în ziua anterioară livrării 
comenzii. 
 

• Livrarea: mâncarea este livrată gratuit de către 
     firma noastră, pentru o comandă de minim 250 lei. 

 
• Modalități de plată: OP, numerar, card. 




