Dăm din casă mâncare bună, sănătoasă!

MENIUL ZILEI
Or i care comb i n aț i e ve rd e + a lb î ț i va a du ce a m i nte de g u stu l de a c a să .

Casa Goia îți aduce la birou mâncare bună, sănătoasă!

Supe
S1
S2
S3
S4

23,50 RON
+1 leu/ambalaj
* crutoane incluse

Supă cremă de legume *
Supă cremă de cartoﬁ cu bacon *
Supă minestrone + pâine
Minestrone cu văcuță + pâine

300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

Fel Principal
F1
F2
F3
F4
F5

Pui crispy cu cartoﬁ prăjiți
Mozzarella pane cu cartoﬁ prăjiți
Pui curry cu orez basmatti
Mixt de Crispy și mozzarella cu
cartoﬁ prăjiți
Penne bolognesse
F 6 Penne cu somon fume
F 7 Spaghette aglio-olio peperoncino
F 8 Spaghette amatriciana
F 9 Penne cu sos de gorgonzolla
F10 Iahnie de fasole cu cârnăciori
F 11 + pâine și castraveți murați
Piept de pui la grătar cu spanac sote
F 12 Piept de pui la grătar cu fasole
verde sote
F 13 Wrap cu legume și cartoﬁ prăjiți
F 14 Salată cu pui crispy
F 15 Salată cu piept de pui la grătar
F 16 Salată cu tofu la grătar

300 g
300 g
350 g
300 g
350 g
350 g
300 g
300 g
300 g
400 g
300 g
300 g
350 g
400 g
400 g
400 g

Gustări reci
G 1 Bruschette cu roșii
G 2 Pâine cu salată de
vinete
G 3 Bruschette cu roșii
și prosciutto
G 4 Hummus

240 g
240 g
240 g
300 g

Pizza
P1
P2
P3
P4
P5

Junior 1 (șuncă)
Junior 2 (pui și porumb)
Salami
Margherita
Margherita
vegetariană

430 g
430 g
540 g
540 g
540 g

* ketchup inclus

Desert
90 g
D 1 Cannoli cu cremă
de ciocolată albă
100 g
D 2 Crostata limone
D 3 Limonadă cu mentă 300 ml
100 g
D4 Crostata cu pere și
ciocolată

Comenzi la +40 799 310 140 sau pe email - comenzi@casa-goia.ro | program livrare: 09:00 - 16:00

PRIMĂVARA ‘20
Într-un oraș extraordinar din toate punctele de
vedere, cum e Clujul, am pornit la drum cu
dorința de a ne diferenția prin gustul bun al
mâncării, ca acasă, și prospețimea
ingredientelor folosite.

... a luat ﬁință din
dragostea familiei Goia
pentru mâncarea bună!

Meniul Zilei ALTFEL poartă semnătura
bucătăriei noastre. În februarie 2020 Meniul
nostru ALTFEL a împlinit un an de la lansare.
Am păstrat calitatea ingredientelor
cu care v-am obișnuit, porțiile generoase,
preparate variate și foarte apreciate.

MENIUL ZILEI

Îl adaptăm, în continuare, în funcție de anotimp
și îl preparăm proaspăt doar LA COMANDĂ.

25 ron
Detalii și comenzi:
+40 799 310 140
comenzi@casa-goia.ro
Program livrare: 09:00 - 16:00

23,50 ron
*1 leu ambalajul
*Comandă minimă 40 lei *Livrare gratuită
@CasaGoiaDelivery

