
 

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?

OFERTĂ
CORPORATE

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.

1 - 10 MENIURI
PREȚ 21 Lei per meniu

11 - 20 MENIURI
PREȚ 19 Lei per meniu

21 - 30 MENIURI
PREȚ 17 Lei per meniu

30+ MENIURI
PREȚ 15 Lei per meniu



Supă cremă de 
ciuperci cu 

fenicul 

Mazăre cu pui
 

Supă cremă de
ardei copţi cu

parmezan

Gulaş de vită 

Supă de găină 
cu tăiței

Paste Bolognese 

Supă cremă de 
mazăre cu bacon

 
Tigaie de pui cu 
sos gorgonzola 

și cartofi la 
cuptor

Supă cremă de 
conopidă cu 

praz

Paste cu spanac, 
gorgonzola și 
somon fume 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
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Ciorbă 
rădăuțeană

Chifteluțe 
marinate cu 

piure si salată

Ciorbă
ardelenească de 
fasole verde cu 
carne de porc

Pilaf cu pui si 
salată

VARIANTA 1

VARIANTA 2

Ciorbă de cartofi 
cu smântână și 

tarhon

Ficăței de pui în 
sos roşu cu 

mamaliguță și 
salată

Ciorbă de vacuță 

Șnițel de
porc cu piure și  

salată

Ciorbă de porc a 
la grec

Tocăniţă de pui 
cu mămăligă și 

salată



Supă cremă de 
usturoi cu 

somon fume

Pui teriyaki cu
orez

Supă crema de 
broccoli și 
gorgonzola 

Bulete de pui la 
cuptor, piure, 

salată 

Supă cremă de 
morcovi cu 

ghimbir

Paste cu legume 
și sos pesto 

siciliano 

Supă cremă de 
legume

Pui cu legume la 
cuptor și sos de 

iaurt cu 
cimbrişor 

Supă cremă de 
cartofi copţi cu 
tarhon si ceapă 

caramelizată 

Paste carbonara 
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VARIANTA 1

Ciorbă de 
perișoare

 
Ceafă de porc la 
grătar cu cartofi 

la cuptor și 
salată

VARIANTA 2

Ciorbă de fasole 
cu afumătură și 
salată de ceapă 

roşie 

Tocăniţă de 
purcel cu 

mamaliguță, 
salată

Ciorbă de curcan 

lahnie de fasole 
cu carnați și 

salată de 
murături

Ciorbă de burtă 
cu ardei iute 

Ostropel de pui 
cu mămăligă si 

salată

Ciorbă
ardelenească de 

găină

Varză calită cu 
afumatură și 

ardei iute
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