
 

Meniuri complete și

sanatoase pentru angajatii

tai la prețuri competitive!

CONTACTEAZĂ-NE

Mănânci sănătos, 
Traiești echilibrat !

Ștefan cel Mare, nr. 47, Sibiu, România
0770 131 036 sau 0721 489 153

www.catering-sanatos.ro
comenzi@catering-sanatos.ro



CINE SUNTEM?

Catering Sanatos este un concept care a 
luat naștere din nevoia oamenilor foarte 
ocupați de a putea să mențina un stil de 
viață sănătos. Traim în secolul vitezei, 
suntem tot timpul pe fugă și nu mai avem 
timp să savuram o masa delicioasă, dar și 
sănătoasă, cu atat mai puțin să o și 
pregătim.

Iti aducem la indemana 
mancaruri gustoase, 

pregatite cu ingrediente 
proaspete si atent alese, 

de catre nutritionistii 
nostri. Astfel tu te vei 

putea bucura de o masa 
hranitoare si plina de 

nutrienti sanatosi la birou, 
fara sa mai pierzi timpul 
seara sa o pregatesti.

PREȚ de la 13 LEI
PER MENIU

*negociabil în funcție 
de numărul de copii și 
modalitatea de livrare

(ambalat sau vrac)

Se poate opta pentru 
mic dejun și pranz sau 

doar pranz

OFERTĂ
GRĂDINIȚE ȘI

AFTERSCHOOL
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ZIUA MIC DEJUN GRAMAJ PRANZ GRAMAJ GUSTARE GRAMAJ 

LUNI Ceai cu lamaie 
Paine integral 
Unt 
Muschi file 
Rosie  

200 ml 
30 g 
15 g 
25g 
25 g 

Ciorba de pui a la 
grec 
Chiftelute marinate cu 
piure si salata 
 

200 ml 
 
80/120 g 
  

Chec 100 g 

MARTI Lapte 
Paine integrala 
Unt 
Miere 

200 ml 
30 g 
15 g 
15 g 

Ciorba ardeleneasca 
de fasole verde cu 
carne de porc 
Pilaf cu pui si salata 
 

200 ml 
 
 
80/120 g 

Fruct 100 g 

MIERCURI Ceai cu lamaie 
Paine integrala 
Pasta de peste 

200 ml 
30 g 
25 g 

Supa de vita cu taietei 
Ficatei de pui in sos 
rosu cu mamaliguta+ 
salata 
 

200 ml 
 
80/120 g 

Prajitura de 
casa cu mar 

100g 

JOI Lapte cu cacao 
Paine integrala  
Unt 
Cascaval 
 
 

200 g 
30 g 
15 g 
25g 

Supa crema de 
mazare 
Snitel de porc cu 
piure si salata 
 

200 ml 
80/120 g 

Fruct 100 g 

VINERI Cereale  de 
porumb cu 
lapte 

30g/200 
ml 

Ciorbita de porc 
Tocanita de pui cu 
mamaliguta si salata 
 

200 ml 
80/120 g 

Gris cu lapte 100 g 
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ZIUA MIC DEJUN GRAMAJ PRANZ GRAMAJ GUSTARE GRAMAJ 

LUNI Ceai cu lamaie 
Paine integrala 
Omleta 
Rosie 

200 ml 
30 g 
30 g 
25 g 

Ciorba de perisoare 
Mancare de mazare cu 
pui  
 

200 ml 
80/120 g 

Pandispan 100g 

MARTI Lapte 
Paine integrala 
Pateu 
 

200 ml 
30 g 
25 g 

Supa crema de broccoli 
Bulete de pui la cuptor 
cu piure si salata 
 

200 ml 
80/120 g   

Fruct 100 g 

MIERCURI Ceai cu lamaie 
Paine integrala 
Unt 
Sunca de curcan 
 

200 ml 
30 g 
15 g 
25 g 

Ciorba de curcan 
Paste cu branza 
 

200 ml 
120/80 g 

Orez cu lapte 100 g 

JOI Lapte cu cacao 
Paine integrala 
Crema de branza 
 

200 ml 
30 g 
25 g 

Supa crema de legume 
Pulpa de porc la tava cu 
cartofi taranesti si salata 
 

200 ml 
120/80 g 

Fruct 100 g 

VINERI Lapte 
Paine integrala 
Unt  
Gem/Dulceata 

200 ml 
30 g 
15 g 
25 g 

Ciorba ardeleneasca de 
gaina 
Tocanita de cartofi cu 
carne de purcel si salata 
 

200 ml 
120/80 g 

Negresa 100 g 
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