
Conceptul Bolloga
„Pui un bob din el răsare

Mia de mărgăritare“

Tudor Arghezi Mamă Țară

Ne-am lăsat inspirați și am adunat tot ce e mai bun, autentic, tradițional și
sănătos în zona noastră. Am pus păstrăvul ecologic de Bolloga în mijlocul
poveștii, proaspăt și afumat, și am deschis ușa Băcăniei celor care cred în
valorile noastre. Pornind de la produsul nostru premium am reunit în jurul lui
tot ce e mai bun, sănătos, curat și tradițional în mici ferme familiale, în
crescătorii fără regim intensiv, departe de componentele agriculturii
contemporane, ce otrăvesc albine, oameni și pământ.
Produse de calitate superioară, sănătoase, perfecte pentru întreaga familie,
asta oferim cu responsabilitate şi multă iubire. Gatim din:

1. Pastravul certificat ecologic din propria ferma
2. Vita certificata ecologic de la o ferma din Salaj
3. Afumatura fara aditivi, fara conservanti, de la partenerii bacaniei
4. Legume de la producatori locali

Mic dejun Bolloga



1. Tapas de Icre de pastrav (salata icre, rosii, paine cu maia), 250 gr –
29 lei

Alergeni: Cereale și derivate (gluten), pește și derivate
2. Tapas vinete (vinete coapte pe foc de lemne, rosii, paine cu maia),

250 gr – 29 lei (PRODUS DE POST)



Alergeni: Cereale și derivate (gluten)

Supe/Ciorbe

1. Ciorba de pastrav certificat ecologic, 400 gr – 22 lei
Ingrediente: pastrav certificat ecologic, cartofi, morcovi, telina, patrunjel, ardei rosu, pasta de rosii, sare,
cimbru, foi dafin, busuioc.



Alergeni: peste si derivate, telina, rosii

2. Ciorba de perisoare de pastrav certificat ecologic, 400 gr – 22 lei
Ingrediente: pastrav certificat ecologic, cartofi, morcovi, telina, patrunjel, orez, ardei rosu, pasta de rosii,
ou, sare, cimbru, foi dafin, busuioc

Alergeni: peste si derivate, telina, oua si derivate, cereale și derivate, rosii

3. Ciorba de fasole boabe cu afumatura, 400 gr – 22 lei
Ingrediente: boabe de fasole alba, afumatura, morcovi, telina, patrunjel, pastarnac, pasta de rosii, sare,
foi de dafin



Alergeni: telina, cereale și derivate, rosii

4. Supa de vita certificata ecologic si taietei de casa, 400 gr – 22 lei
Ingrediente: taietei de casa, rasol vita certificata ecologic, morcovi, patrunjel

Alergeni: telina, cereale si derivate

5. Ciorba de legume, 400 gr – 17 lei (PRODUS DE POST)



Ingrediente: cartofi, morcovi, telina, patrunjel, ardei rosu, pasta de rosii, sare, cimbru, foi dafin, busuioc.

Alergeni: telina, posibile urme de gluten

6. Supa crema de conopida si crutoane, 400 gr – 22 lei (PRODUS DE
POST)

Ingrediente: conopida, smantana de gatit vegana, crutoane.

Alergeni: cereale si derivate, soia, posibile urme de gluten

Fel principal



1. Pastrav certificat ecologic la gratar, 250 gr – 44 lei
Ingrediente: pastrav certificat ecologic, lamaie, sare, piper.

Alergeni: peste

2. Chiftelute de pastrav certificat ecologic si sos marinat, 400 gr – 44
lei

Ingrediente: pastrav certificat ecologic, paine, ou, usturoi, sos marinat (cartofi, morcovi, telina, ceapa,
pastarnac, pasta de rosii, sare, piper)



Alergeni: peste si derivate, oua si derivate, cereale si derivate

3. Ardei umpluti cu pastrav certificat ecologic si sos marinat, 400 gr –
44 lei

Ingrediente: ardei, orez, pastrav certificat ecologic, morcovi, telina, pastarnac, ceapa, sos marinat
(cartofi, morcovi, telina, ceapa, pastarnac, pasta de rosii, sare, piper)

Alergeni: telina, peste și derivate, cereale și derivate, poate conține urme de gluten



4. Gulas de vita certificata ecologic, 400 gr – 44 lei
Ingrediente: pulpa de vita certificata ecologic, morcovi, ceapa, telina, pastarnac, cartofi, pasta de rosii,
sare, piper.

Alergeni: telina, rosii

5. Tochitura de mangalita cu mamaliguta 400 gr – 56 lei
Ingrediente: pulpa porc, carnati mangalita, pasta de rosii, faina, sare, piper, boia, mamaliga.



Alergeni: Cereale și derivate (gluten)

6. Ficatei de pui cu ceapa, 200 gr – 44 lei

Ingrediente: Ficat de pui, Ceapă, Apă, Roșii, boia dulce (Conține Muștar, Gluten, Ouă,
Soia, Susan),Sare, Piper negru, Frunza de dafin

Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 338.2 / 80.2, Grăsimi (g): 2 din
care: Acizi grași saturați (g) 0.6, Glucide (g): 4.7 din care: Zaharuri (g): 2.8, Proteine (g):
11.2, Sare (g): 0.9 Informații nutriționale porție (198.93g) Valoare Energetică (kJ/kcal):
672.8 / 159.6, Grăsimi (g): 4 din care: Acizi grași saturați (g) 1.3, Glucide (g): 9.4 din care:
Zaharuri (g): 5.6, Proteine (g): 22.3, Sare (g): 1.8

Alergeni Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan



7. Quinoa cu legume (PRODUS DE POST), 250 gr – 29 lei
Ingrediente: quinoa, ardei, morcovi, ceapa, curry, sare, piper.

Alergeni: condimente , cereale și derivate

8. Iahnie de fasole (PRODUS DE POST), 400 gr – 29 lei
Ingrediente: fasole, morcovi, telina, ceapa, sos de rosii, faina, sare, piper.

Alergeni: Condimente, poate contine urme de gluten



9. Tocanita de post de pleurotus (PRODUS DE POST), 250 g – 33 lei
Ingrediente: Ciuperci pleurotus, Apă, Ardei, Ceapă, Pasta de tomate, boia dulce (Conține Muștar,
Gluten, Ouă, Soia, Susan), Piper negru, Sare.

Informații nutriționale 100g
Valoare Energetică (kJ/kcal): 94.7 / 22.6, Grăsimi (g): 0.3 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1,
Glucide (g): 3.9 din care: Zaharuri (g):
1.6, Proteine (g): 1.8, Sare (g): 0.2
Informații nutriționale porție (250.00g)
Valoare Energetică (kJ/kcal): 236.7 / 56.5, Grăsimi (g): 0.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3,
Glucide (g): 9.8 din care: Zaharuri
(g): 4.1, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.6

Alergeni
Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan

Garnituri

1. Orez cu legume (PRODUS DE POST), 200 gr – 12 lei
Ingrediente: orez, ardei, dovlecel, vinete, sare, piper.



Alergeni: Orez (urme de gluten)

2. Bulgur cu legume (PRODUS DE POST), 200 gr – 12 lei
Ingrediente: bulgur, ardei, dovlecel, vinete, sare, piper.

Alergeni: Cereale și derivate (gluten)

3. Mamaliguta la gratar, PRODUS DE POST), 200 gr – 12 lei
Ingrediente: faina de porumb, apa, sare.



Alergeni: Făină de porumb (urme de gluten)

4. Cartofi aurii, (PRODUS DE POST), 200 gr – 12 lei
Ingrediente: cartofi, ulei, sare.

5. Cartofi taranesti, (PRODUS DE POST), 200 gr – 12 lei



Ingrediente: cartofi, ardei, ceapa, sare, piper.

6. Cartofi aurii cu rozmarin, (PRODUS DE POST), 200 gr – 12 lei
Ingrediente: cartofi, ulei, sare, rozmarin.

Alergeni: Condimente, poate contine urme de gluten



Deserturi

1. Carrot cake, 150 gr – 25 lei
Ingrediente: morcovi, faina, oua, lapte, zahar tos, zahar brun, ulei de floarea soarelui, vanilie,
scortisoara

2. Cornulete cu magiun, 100 gr - 12 lei

Ingrediente: faina, ulei, bors, drojdie, vanilie, silvoita, coaja de lamaie



Alergeni: peste si derivate, lapte si derivate, oua si derivate, cereale si
derivate,telina si derivate.

Informatii: office@bolloga.ro

Telefon: 0728979361

mailto:office@bolloga.ro

