GUST CA ACASĂ,
EXPERIENȚĂ DE
RESTAURANT

Contacte
0786 000 88 GSM / Viber / WhatsApp
str. Tighina 49/3
office @ summit.md

GĂTIM CU DRAG ȘI
RESPONSABILITATE,
PENTRU A FI PARTE DIN
SĂRBĂTOAREA TA!

Asorti de bruschete

4 bruschete cu sos pesto și ardei copt
4 bruschete cu Dorblu și confetti de
ceapă caramelizată

Asorti Canape

4 bruschete cu prosciutto

225 MDL

Asorti de canapé-uri Gourmand

4 Canapé cu bujenină
4 rulouri cu somon și cremă fină
4 canapé Japoneze
4 grissini cu prosciutto

280 MDL

Asorti de canapé-uri Party

4 mini-croissante cu pui
4 rulouri feta cu zucchini
4 Pitta cu ton
4 tartalete Summit cu legume

Asorti Canape

proaspete

200 MDL

Asorti Teen Party

3 mini-kebab
3 buchețele de legume proaspete pai
3 mini-burgers cu pui,
3 black mini-burgers

200 MDL

Salată cu spanac, vânătă și

Salată cu rucola, legume grill

Salată Caesar cu pui

Salate

mozzarela

și pui

Spanac, roșii cherry, mozzarella, vânătă,

Roșii cherry, salată Iceberg, file de pui,

condimente, cremă de oțet balsamic

pesmeți, sos Caesar, condimente, ulei

cherry, rucola, vânătă, parmezan,

de măsline

condimente, sos balsamic, ulei de măsline

500 g

500 g

500 g

180 MDL

180 MDL

200 MDL

Ardei gras, dovlecei, salată Iceberg, roșii

Salată Summit

Salată ”Șuba”

Rucola, tulpină de țelină, morcov, sfeclă

Macrou sărat, ceapă, cartofi, morcov, sfeclă,

roșie, nuci, condimente, ulei de măsline

maioneză, ou, verdeață, condimente

500 g

200 MDL

1000 g

180 MDL

Garnituri

Arancini de orez cu

Legume la grătar

Legume sotate cu oregano

Ardei gras, dovlecei, vinete, ciuperci

Ardei gras, morcov, vinete, dovlecei,

biluțe de orez, mozzarella, ouă,

Champignon, roșii cherry, condimente

ceapă, ciuperci Champignon, usturoi,

parmezan, pesmeți, sos de roșii,

roșii pilate, condimente

condimente

1000 g

1000 g

1000 g

120 MDL

180 MDL

180 MDL

Colțunași de casă cu brânză

Colțunași de casă cu cartofi

Cartofi scăzuți cu carne

Aluat pentru colțunași, brânză, ou,

Aluat pentru colțunași, cartofi, unt,

Cartofi, ceafă de porc, morcov,

condimente

condimente

sos roșu și olive

de porc

ceapă, ciuperci Champignion,
pastăde tomate, condimente

1000 g

1000 g

1000 g

130 MDL

120 MDL

250 MDL

Garnituri

Clătite cu brânză dulce

Clătite cu pui și cașcaval

Foi de clătite, brânză de vaci, zahăr, unt

Foi de clătite, file de pui, cașcaval, unt,
condimente

1000 g

1000 g

120 MDL

150 MDL

Sambusek cu pui și

Role cu legume,

cașcaval, în sos chilli

în sos chilli

File de pui, cașcaval, ciuperci

Ardei dulce, morcov, roșii, bostănel,

Champignon, maioneză, sos chilli, aluat

ciuperci Champignon, condimente

testofilo , condimente

450 g

450 g

150 MDL

140 MDL

Garnituri
Sarmale de post în frunze de viță de
vie / în foi de varză
Orez, ceapă, morcov, frunze de viță de vie/ foi de varză,
pastă de tomate, condimente

1000 g

150 MDL
Sarmale cu carne în frunze de viță de
vie / foi de varză
Orez, file de pui, ceapă, morcov, foi de varză / frunze de
viță de vie,

pastă de tomate, condimente

1000 g

170 MDL

Carne și Pește

Costiță de porc glazurată

Bujenină coaptă cu sos de vișină

Medalion de porc în bacon

Costiță de porc, muștar, sos chilli, usturoi,

Bujenină de porc, sos de vișină, pere,

Mușchi de porc, bacon, roșii cherry,

miere, condimente

condimente

condimente

500 g

500 g

1000 g

300 MDL

350 MDL

500 MDL

Pârjoale de pui ca acasă

Ruladă de pui cu spanac

Pârjoale de porc ca acasă

Tocătură din file de pui, condimente

File de pui, spanac, mozzarella, condimente

Tocătură din carne de porc, condimente

1000 g

1000 g

1000 g

150 MDL

350 MDL

180 MDL

Piept de curcan la grătar
File de curcan, condimente

Asorti de carne de casă
Bujenină de porc, ruladă de pui cu
cașcaval topit, mușchi de vită

Rață întreagă cu mere
Rață întreagă, mere, lămâie, ghimbir,
condimente, sos Teriyaki,

500 g

500 g

1500 g

380 MDL

300 MDL

650 MDL

Carne și Pește

Pateu de ficat de pui cu

Pateu de rață cu ceapă

ceapă caramelizată,

caramelizată, în borcănașe

în borcănașe
Mousse de ficat de pui, ceapă, condimente

Carne de rață, unt, ceapă, condimente

300 g

200 g

120 MDL

140 MDL

Somon copt la grătar

Dorada la grătar cu
roșii cherry

File de somon, condimente

Șalău copt cu spanac și
sos Dorblu

Pește Dorado, roșii cherry, lămâie,

Șalău, spanac, Dorblu, usturoi, frișcă

spanac, verdeață, condimente

30%, condimente, vin

500 g

300 g

500 g

450 MDL

220 MDL

450 MDL

Pâine și Patiserie

Focaccia cu rozmarin

Chilfe de casă cu semințe

Pâine împletită de casă

500 g

50 g

500 g

25 MDL

5 MDL

20 MDL

Trandafiri cu vișine

Trandafiri

Trandafiri

cu brânză/cartofi/varză

cu ciocolată/mere

1000 g

1000 g

1000 g

80 MDL

80 MDL

80 MDL

Plăcinte de casă
cu brânză de vaci și

Plăcinte

verdeață
1000 g

120 MDL
Plăcinte de casă
cu brânză de oi
1000 g

130 MDL
Plăcinte de casă
cu cartofi/varză
1000 g

100 MDL
Plăcinte de casă
cu vișină
1000 g

120 MDL

Pâine și Patiserie

Tartă de casă

Tartaten cu mere

cu gem de fructe
1000 g

200 MDL

Granola vegană

Tartă din morcov
cu lămâie

1000 g

250 MDL

Învârtită de casă

1000 g

150 MDL

Învârtită de casă cu mac

cu nuci și cacao

500 g

120 MDL

500 g

500 g

80 MDL

80 MDL

Asorti Dulce

3 mini-chec cu ciocolată
3 coșulețe cu căpșune
3 ciocolată de casă cu cocos
3 choco biscuit mousse

400 g

Asorti Canape

210 MDL

GSM / Viber / WhatsApp
0786 000 88

Serviciul de Home Catering este disponibil la livrare și take away.
Sistemul de comandă este de tip precomandă.

