
 

Meniuri Caloric-Box

Meniuri complete, perfect echilibrate
care te vor ajuta să scapi de acele
kilograme încăpățânate și să adopți
un stil de viață sănătos!



Catering Sănătos este un concept care 
a luat naștere din nevoia oamenilor 
foarte ocupați de a putea să mențină 
un stil deviață sănătos.Trăim în secolul 
vitezei,suntem tot timpul pe fugă și nu 
mai avemtimp să savurăm o masă 
delicioasă, dar șisănătoasă, cu atât 
mai puțin să o și pregătim.

De ce Caloric - Box?

OFERTA
CALORIC-BOX

Oferim 4 tipuri de
meniuri iar pentru un 
abonament de minim
5 zile beneficiati de 
un discount de 15%

Comanda se realizează
cu 24h înainte

Pentru că este un meniu 
perfect echilibrat intr-o medie
calorică de aprox. 1500 kcal/zi,
care te ajută să îndepărtezi cu
ușurință acele kilograme în
plus și să te bucuri de viață

Mâncare sănătoasă și delicoasă!

Pentru un stil de viață sănătos 
și

 o siluetă de invidiat!



Mic Dejun
Brânză perle (150g), Merișoare (2 linguri)

Gustare 1
Măr

Prânz
Pulpă de pui la cuptor (200g), Salată de 

lăptuci (150g), 1 lingură ulei, 
suc de lămâie

Gustare 2
Ananas

Cină

Brânză de vaci (150g), Mămăliguță (100g)

Mic Dejun
Ouă fierte (2buc.), Pâine de secară (2felii),
                      Roșii (2 buc)

Gustare 1
Banana

Prânz
Piept de curcat file la grătar (200g),

Salată de morcovi, țelină și măr (150g)

Gustare 2
Iaurt (200g), Curmale (50g)

Cină

Somon la grătar (100g), Ciuperci 
Champinion la cuptor (150g)

Mic Dejun
Pâine de secară (2 felii), Brânză de capră 
                (100g), Roșii (2 buc) 

Gustare 1

Ananas (150g)

Prânz
Chifteluțe de pui la cuptor (200g) cu 
sos de roșii, salata de varză (150g)

Gustare 2
Salată de morcov, țelină și măr (200g)

Cină

Supă cremă de ciuperci 
(ciuperci champinion, ceapa, cartof/ 200g),

Crutoane din pâine de secară (50g) 
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