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destinație de inspirație

Concept Store Cobălcescu este amplasat central, în 
imediata vecinătate a Parcului Cișmigiu și oferă un 
standard de calitate la nivel european – din toate 
punctele de vedere. Diversitatea sortimentației, 
calitatea și prospețimea produselor, selecția de 
produse din categoria delicateselor pe care o 
oferă magazinul sunt unice. Spațiul aerisit, bine 
organizat, asigură o experiență de cumpărături 
plăcută. Clădirea, structurată pe patru etaje 
(parter +4), cu o suprafaţă desfăşurată de 
aproape  6.000 mp, a fost restaurată și 
renovată. În plus, ca toate celelalte magazine 
Mega Image din București și Ilfov, Mega Image 
Cobălcescu folosește 100% energie verde, 
care provine din surse regenerabile – vânt, 
apă, soare – și care nu are efect poluant 
asupra mediului.

Publicul gourmet din Capitală primește cadou, la început de an, 
din partea Mega Image, un nou Concept Store, într-o clădire veche, 
complet reabilitată și restaurată. Cadoul este așadar însutit, pentru 
că istoria anilor '30 este pusă în valoare și redată Cetății.

Cele două niveluri destinate parcării asigură 68 
de locuri, între care 38 beneficiează de serviciu 
cu valet. Practic, dacă nu mai găsești parcare 
la nivelul de bază, la primul nivel îți poți lăsa 
mașina în siguranță. Tot ce trebuie să faci este 
să te relaxezi și să începi cumpărăturile. Iar 
pentru asta ai la dispoziție două niveluri destinate 
magazinului, iar ultimul, etajul superior, pentru 
cea mai bună relaxare posibilă: pizza napolitană 

autentică, Pane & Pomodoro. Aceasta 
aduce producătorii napolitani, care 
te așteaptă să petreci împreună 
cu familia câteva zeci de minute 
memorabile, delectându-te cu o pizza 
original, ce folosește ingredientele 
autentic italiene și păstrează 
neschimbată o rețetă inventată în 
secolul al XIX-lea.
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BĂUTURI RĂCORITOARE | PÂINE PRĂJITĂ | ICE TEA | BĂUTURI CARBOGAZOASE | APĂ

CAFEA
PRODUSE SUPER PREMIUM

CEAI | GEM
PRALINE | CIOCOLATĂ

DULCIURI | CIOCOLATĂ 
BISCUIȚI | FRUSECURI

BISCUIȚI | NAPOLITANE 
ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

ȘAMPON | GEL DE DUȘ
SĂPUN | PASTĂ DINȚI

DRESURI | ABSORBANTE
DETERGENȚI RUFE

HRANĂ ANIMALE
BĂUTURI SPIRTOASE

FRUCTE USCATE
BĂUTURI SPIRTOASE

SUPE | OREZ | SOIA
PASTE | SOSURI

CONSERVE | PRODUSE BEBELUȘI
PAPETĂRIE| PARTY

JOCURI și JUCĂRII
VASE și ACCESORII BUCĂTĂRIE

ȘERVEȚELE | UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOLII | DETERGENTI

HÂRTIE IGIENICĂ
 ODORIZANTE | VIN | ȘAMPANIE

INTERNAȚIONALE | CEREALE

PRODUSE DE BAZĂ | CONDIMENTE
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ASCENSOR
CLIENȚI

ASCENSOR
CLIENȚI

ASCENSOR
CLIENȚI

CARNE
MEZELURI

SPECIALITĂȚI

MÂNCARE
GATA

PEREPARATĂ
ROTISOR

ANTIPASTI

LEGUME & FRUCTE

LEGUME & FRUCTE

LEGUME 
& FRUCTE

SUPĂCALDĂ

FROMAGERIE

OUĂ | MÂNCARE PREPARATĂ | MEZELURI

MEZELURI | PEȘTE | CARNE

IAURT | LAPTE | UNT
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PLANUL MAGAZINULUI MEGA IMAGE COBĂLCESCU

Te așteptăm în
noul concept store

mega image cobălcescu!
Strada Prof. Grigore Cobalcescu, 

nr. 45, sector 1, București

LUNI-DUMINICĂ
 08.00-22.00



AUTENTIC din natură
Pe toți cei dornici de ingrediente locale, zona destinată 
produselor sub marca Gusturi Românești îi 
așteaptă cu o gamă generoasă. Toate sunt făcute 
cu meșteșug și urmează tradiția rețetelor originale 
românești. De la fructe și legume, până la preparate din 
lapte și brânză, dar și delicatese, panificație și patiserie, 
dulciuri, aperitive, băuturi artizanale, toate poftele sunt 
astâmpărate aici!
Pentru o cină specială în mai puțin de 15 minute, 
treci pe la cornerul dedicat produselor ready meal 
congelate. Simplu și natural, te bucuri de legume sau 

pește tot timpul anului, ai gustări gata pregătite din țări 
îndepărtate ori surprinzi cu un desert minunat, rece sau 
gătit în câteva minute la cuptor. Aici găsești și produse 
ready meal by chefs, din nou garantate de nume pe care 
cu siguranță le vei recunoaște.
Ai la dispoziție, în vitrine special amenajate, specialități 
din zone recunoscute pentru calitatea cărnii pe care o 
oferă, carne de vițel de lapte, de miel, porc sau vânat. 

Astfel, spațiul destinat vinului, de exemplu, 
Wine Gallery, este un mic stat în stat, 
unde pasionatul de vinuri își găsește 
confortabil locul și mai ales unde are loc 
întâlnirea cu vinuri din toate colțurile lumii, 
din pivnițe renumite sau vinificate într-un 
mod aparte, dar și single malt-uri de până 
la 21 de ani vechime sau rafinate sticle 
de votcă, produse în zone dintre cele mai 
interesante, din Siberia până în Franța. Sunt 
sute de sortimente de vin și alte zeci de 
băuturi spirtoase, așadar fie că ai în minte 
o petrecere, fie o întâlnire importantă de 
business sau propria plăcere a degustării 
la finalul unei zile, Mega Image Cobălcescu 
este locul potrivit pentru tine!
România are o selecție specială de peste 
200 de vinuri, atât din zonele viticole 

Cei interesați de un stil de viață echilibrat, 
sănătos și cât mai natural, au la dispoziție 
Equilibrium Health & Wellness, 
un concept corner specializat ce aduce 

O nouă experiență a gustului, dată 
de fiecare concept corner în parte.

Dacă e concept corner, e gourmet!
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Pentru a fi aproape de tine și a te ajuta să înțelegi mai bine 
produsele, să iei rapid decizii și să rezolvi orice chestiune 
apărută când te afli la Mega Image Cobălcescu, apelează 
la consilierii Mega Red. Îi recunoști după cămașa roșie 
inscripționată cu logo-ul Mega Image. 

În ajutorul tău!

tradiționale, cât și noi, poate mai puțin 
cunoscute, pentru a oferi posibilitatea de a 
testa vinuri excepționale. 

o gamă extinsă de produse alimentare și 
nealimentare, inclusiv din categoria celor 
certificate bio sau ecologic! Sunt aici produse 
cosmetice naturale, pentru spa, produse de 
curățat, alimentare, condimente, semințe și 
germeni, produse raw-vegan, pentru nutriție 
sportivă sau suplimente alimentare. 
În Fromagerie, poți gusta brânzeturile despre 
care ai auzit, dar poate nu ai avut niciodată 
șansa să le întâlnești, iar personalul din 
magazin te poate sfătui legat de cele mai bune 
combinații pentru a scoate în evidență fiecare 
gust în parte. Nu sunt doar renumite brânzeturi 
frantuzești, ci și italiene și din Marea Britanie, 
dar și România este bine reprezentată. În plus, 
găsești specialități din carne, jambon sau 
interesante salamuri și cârnați.

A face cumpărături în concept store-urile Mega este o poveste în sine, pentru că nu vorbim doar despre 
produse, ci despre o cultură diferită a achiziției. Aici vei găsi pentru fiecare categorie de produse câte un 
concept corner specializat. De la vin, delicatese de brânză până la produse bio sănătoase.



Fr u c t e  exo t i c e Pa n i f i c a ț ie
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O pâine bună este un semn de respect pentru oaspeții 
pe care-i avem la masă, iar produsele de patiserie de 
calitate arată că știm să ne bucurăm de viață! 
La Mega Image Cobălcescu ai cu siguranță 
de unde alege, între sortimentele de pe raft, 
indiferent dacă ești adeptul pâinii artizanale, cu 
maia ori cu drojdie, coaptă la cerere după gust 
sau feliată în funcție de nevoi. 
Maiaua este secretul calității în panificație, fiind 
un ferment natural obținut din apă și făină, ce 
s-a folosit dintotdeauna, până în istoria modernă. 
Apoi, pentru că pâinea dospită cu maia necesită 

un timp îndelungat de creștere, o mare parte 
din procesul de producție se realizează manual. 
Respectăm procesul de producție a maielei și toți 
pașii necesari obținerii unui produs de panificație 
desăvârșit, de cea mai bună calitate.
Dacă visezi la un mic dejun ca în Breakfast at 
Tiffany’s, un croissant proaspăt cu unt este exact 
ce ai nevoie, zona de patiserie fiind generoasă, 
iar sub marca Gusturi românești, prăjiturile 
copilăriei ne fac cu ochiul în vitrina noului 
Mega Image Cobălcescu. 

mic dejun ca-n filme! 

Recitalul culorilor și gusturilor

PÂINE CU MAIA ȘI 
GERMENI DE GRÂU

MICHAEL ARTISAN BAKERY,
400 G

4,50 lei

PÂINE CU MAIA 
ȘI SEMINȚE DE IN

MICHAEL ARTISAN BAKERY,
400 G

4,50 lei

PÂINE CU MAIA 
MICHAEL ARTISAN BAKERY,

400 G

4,50 lei

CROISSANT CU UNT
VBX, 
50 G

1,99 lei

PRĂJITURĂ AMANDINĂ
GUSTURI ROMÂNEȘTI,

2 X 100 G

9,99 lei
MINIECLER CU CACAO 
& CREMĂ DE VANILIE
GUSTURI ROMÂNEȘTI,

200 G

8,99 lei
PITAHAYA
Cunoscut și ca „fructul 
dragonului”, are o formă ovală, 
iar coaja este alcătuită din solzi, 
care în funcție de soi pot fi roz 
sau galbeni, cu vârfuri verzui. 
Pulpa fructului este albă, mov 
sau roșie, are multe semințe 
comestibile, mici și negre.

GUAVA
Are o formă sferică sau de formă de pară, 
în funcție de soi. Coaja este verde, cu 
încrețituri, și este comestibilă, având un 
gust ușor amărui. Pulpa de culoare roz 
are o textură aparte, fermă ca o 
banană și suculentă ca un măr. 

PAPAYA
Este un fruct de dimensiuni relativ mari, a 
cărui formă poate fi sferică, de pară sau de 
vânătă. Necopt, coaja este verde, iar când 
s-a copt, devine galbenă spre portocaliu. 
Pulpa este moale și suculentă, dulce și de 
culoare portocaliu-deschis. La interior are o 
cavitate cu multe semințe negre.

FRUCTUL DE CACAO
Fructul de cacao are forma unei păstăi ovale 
și alungite, de dimensiune relativ mare. Coaja 
păstăii de cacao își schimbă culoarea când se 
coace, de la galben la portocaliu. La interior se 
află pulpa albă, cărnoasă și dulce și câteva zeci 
de semințe (boabe) de cacao.

BABY ANANAS
Este o varietate de ananas de dimensiuni 
mici, similar ca aspect și gust cu ananasul 
obișnuit. Are pulpa galben-aurie, dulce și 
cărnoasă, dar spre deosebire de ananasul 
mare are miezul dulce și moale, ceea ce-l face 
mai plăcut de mâncat.

Cum se folosește
Pulpa de pitahaya se mănâncă ca atare, 
dar este mai bună rece, de la frigider. Poate 
fi adăugată într-un smoothie sau folosită 
pentru a face sorbet și alte deserturi. Este 
un ingredient excelent în salate sau ca decor 
pentru cocktailuri.
Cum se consumă
Spală fructul, taie-l în jumătăți și decojește-le 
cu atenție, la fel ca pe o banană. 

Cum se folosește
Simplu, cu tot cu coajă și semințe, dar 
foarte bun în deserturi, lângă brânzeturi 
fine, fructe de mare și carne de porc.
Cum se consumă
Spală fructul, taie-l în jumătăți, îndepărtează 
cotorul și porționează-l după preferință.

Cum se folosește
Din boabele de cacao se face ciocolata, iar în 
unele țări, din pulpă se face suc sau smoothie. 
De asemenea, din boabele de cacao bogate în 
grăsime, se face untul de cacao.
Cum se consumă
Se crestează fructul de la un capăt la altul cu 
ajutorul unui cuțit ascuțit. Se desface fructul în 
jumătăți și se consumă pulpa.

Cum se folosește
Merge perfect în băuturi, salate de fructe 
sau ca umplutură pentru preparate la 
cuptor. Bineînțeles, este delicios și răcoritor 
consumat simplu sau în iaurt, înghețată și 
transformat în suc, dar se poate adauga 
pentru a da savoare preparatelor din carne, 
fie în tigaie sau pe grătar.
Cum se consumă
Taie baza și îndepărtează coaja, într-un strat 
subțire, de pe lateralul fructului pentru a te 
bucura de cât mai multă pulpă.

Cum se folosește
Se consumă crud, fără coajă și sâmburi. Pentru 
potențarea gustului, stropește-l cu zeamă 
de lămâie sau de lime. Este potrivit în salate, 
deserturi sau făcut smoothie. Pulpa fructului 
necopt se folosește la gătit, în preparate cu 
carne (pui, fructe de mare, preparate asiatice). 
Semințele, deși comestibile, de regulă nu 
se mănâncă, însă uscate și măcinate pot fi 
folosite în loc de piper.
Cum se consumă
Spală fructul, taie-l în jumătăți și curăță-l de 
coajă cu peeler-ul de legume. Porționează 
pulpa după preferință.

O călătorie exotică poate începe chiar azi dacă-ți îndrepți pașii către zona dedicată fructelor cu 
înfățișăre atipică, colorate și atractive, pe care o vei găsi în Mega Image Cobălcescu. Dacă îți 

dorești să experimentezi gusturi noi, bine ai venit în lumea fructelor exotice!
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DELICATESE EXCLUSIVISTE

Un Comté sau poate Brie de Meaux? Poate 
Manchego Vegamancha sau Murcia al vino? 
Dacă zona de Fromagerie vă incită papilele 
gustative, pregătiți-vă pentru o adevărată 
simfonie a simțurilor imediat ce adăugați în 
coș brânzeturile și delicatesele propuse de 
Mega Image Cobălceascu. 
În Fromagerie veți regăsi delicioase 
sortimente de brânzeturi, plus delicatese 

din carne care vă vor trimite într-o călătorie 
culinară excepțională. Peste 200 de tipuri de 
brânzeturi din România și din regiuni faimoase 
pentru tradiția lor în prepararea brânzeturilor, 
cât și aproximativ 30 de specialități din carne, 
te așteaptă în Mega Image Cobălcescu.
Te invităm în delicioasa lume a delicateselor, iar 
fiecare masă va fi o sărbătoare!

A COMTÉ, TASTE OF INSPIRATION, AOP, FRANȚA, 22,69 LEI/200 G B COMTÉ CENTENAIRE, FRANȚA, 12,00 LEI/ 100G  
C BRIE DE MEAUX, AOP, AFF 20%, FRANȚA, 9,09 LEI/100G  D BLEU D’AUVERGNE, FRANȚA, 6,39 LEI/100G   

E MOLITERNO AL TARTUFO, SARDINIA, 21,19 LEI/100G  
F MANCHEGO VEGAMANCHA CURADO, MATURATĂ 6 LUNI, SPANIA, 11,59 LEI/100G   

G MURCIA AL VINO, SPANIA, 11,99 LEI/100G   H CITTERIO, ȘUNCĂ PREFIARTĂ CU TRUFE, ITALIA, 12,50 LEI/100G   
I ESPINA, ȘUNCĂ PREFIARTĂ, SPANIA, 9,19 LEI/100G 
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LE BOUCHER BY CHEF'S SAU DESPRE INSPIRAȚIE ȘI SAVOARE!
Ca să gătești cu succes o bucată de carne, nu este de ajuns să 
fie proaspătă și de bună calitate. De cele mai multe ori, carnea 
trebuie supusă unui proces de frăgezire și impregnare cu arome 
complementare. Cea mai simplă metodă de a da gust cărnii și de 
a o frăgezi este marinarea. Cu ingredientele potrivite, puțin efort 
și un dram de imaginație, poți transforma orice bucată obișnuită 
de carne într-o mâncare cu gust nemaipomenit. Însă, pentru 
aceia care, din diverse motive, se descurajează în fața nevoii unei 
preparări mai laborioase a cărnii înainte de a o găti, Mega Image a 

dezvoltat un sortiment de carne gata marinate pentru grill. 
Gama Le Boucher Grill by Chef’s cuprinde o varietate de produse 
din carne de cea mai bună calitate, gata marinate după rețetele 
unora dintre cei mai prestigioși bucătari din România. Fie că ieși 
la un grătar de weekend cu prietenii, fie că organizezi o masă 
festivă în familie sau poate o cină romantică, produsele din carne 
gata marinate Le Boucher Grill by Chef’s sunt o soluție simplă, 
rapidă și absolut delicioasă.

CONCEPT STORE | COBĂLCESCU CONCEPT STORE | COBĂLCESCU

CEAFĂ DE MÂNZAT 
BLACK ANGUS MARINAT

LE BOUCHER BY CHEF'S,

82,99 lei / kg

FRIGĂRUI MARINATE 
DE VIȚEL

LE BOUCHER BY CHEF'S,
160 G

21,99 lei

FRIGĂRUI 
DE BERBECUȚ

LE BOUCHER BY CHEF'S,
170 G

17,99 lei

FRIGĂRUI DE MÂNZAT 
BLACK ANGUS

LE BOUCHER BY CHEF'S,
190 G

28,99 lei

COTLET DE PORC CU OS, 
MARINAT

LE BOUCHER BY CHEF'S,

59,99 lei / kg

CÂRNAȚI 
CU CARNE DE RAȚĂ

LE BOUCHER BY CHEF'S,

59,99 lei / kg

CÂRNAȚI SUBȚIRI 
CU BUSUIOC

LE BOUCHER BY CHEF'S,

20,99 lei / kg

COASTE DE PORC 
MARINATE

LE BOUCHER BY CHEF'S

56,99 lei / kg

FRIGĂRUI DIN PULPE DE 
PUI, MARINATE

LE BOUCHER BY CHEF'S,

34,99 lei /kg

KEFTA DE VITĂ
LE BOUCHER BY CHEF'S,

210 G

16,99 lei

BURGER DE VITĂ
LE BOUCHER BY CHEF'S,

280 G

14,99 lei
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Doradă în crustă de sare ori câteva sardine proaspete puse 
pe grătarul încins? Creveți sau midii pentru cina cu prietenii? 
Organizezi o masă în familie sau una sofisticată? Mega Image 
Cobălcescu îți vine în ajutor cu specialități, și nu puține la număr, 
de pește proaspăt și fructe de mare. Astfel, în zona dedicată 
delicateselor marine vei descoperi de la păstrăvul românesc 
și bibanul de mare ori chefalul pescuit în Mediterană, la specii 
gourmet precum ton roșu, calcan, anghilă sau pește spadă, 
caracatiță, vongole ori scoici Saint Jacques. 

Timpul scurs din momentul pescuirii, din oricare regiune marină 
a lumii, și până la momentul expunerii spre vânzare în pescăria 
din Mega Image nu depășește 2-4 zile, asigurând prospețimea 
și calitatea ridicată a fiecărui produs. Toate produsele sunt 
controlate din punct de vedere al calității, originii și ajung în cel 
mai scurt timp în magazinele Mega Image.

Totodată, vei primi din partea personalului cele mai bune 
recomandări despre modul de gătire a tipului de pește ales 
și, nu în ultimul rând, vei beneficia gratuit de servicii precum 
eviscerare, curățare de solzi și filetare. Dacă în schimb ești un 
fin cunoscător al specialităților gourmet din pește și îți dorești să 
organizezi o cină mai sofisticată, poți face o precomandă pentru 
orice tip de pește care nu se află în oferta de pește proaspăt și 
fructe de mare. Asigură-te însă să o faci cu 7-9 zile înainte de 
festinul planificat. 

Prăjit, lângă o mămăliguță și un sos de usturoi, pe grătar, alături de 
o garnitură de legume, într-o paella gustoasă cum numai rețetele 
spaniole o garantează sau într-un sushi, peștele și fructele de mare 
sunt o alegere hrănitoare și inspirată pentru orice masă. 

CREVEȚI CRUZI
PERU

CARACATIȚĂ MARE,
MAROC

DORADĂ
MAREA MEDITERANĂ

CHEFAL
MAREA MEDITERANĂ

CONCEPT STORE | COBĂLCESCU

C o ngel a t e
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RAPID, GUSTOS ȘI SIMPLU
 Cornerul de congelate este un adevărat rai pentru toți acei clienți 
care-și doresc să mănânce acasă și să aibă experiența unui 
restaurant, rafinat și cu stil. 
Diversitatea este cuvântul de bază, astfel vei găsi o gamă diversă 
de produse, ideale pentru cei care doresc să încerce rețete noi sau 
exotice. Gama de produse congelate acoperă atât categorii des 
întâlnite la raioanele de congelate - legume, fructe, pește, fructe 

de mare, înghețată, pizza -, dar și mai puțin prezente, cum sunt 
produse bio, ready meals, torturi și prăjituri.
Congelarea este una dintre cele mai vechi metode de conservare, 
simplă și naturală, păstrând calitățile unei legume sau a unui pește 
proaspăt tot timpul anului. Dar și să ai la îndemână produse gata 
pregătite din țări exotice ori să așezi pe masă deserturi minunate, reci 
sau pe care trebuie doar să le bagi în cuptor pentru câteva minute.
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CREVEȚI 
BLACK TIGER

DELHAIZE,
16/20 450 G

58,49 lei

COCKTAIL DE 
FRUCTE DE MARE

DELHAIZE,
16/20 450 G

21,19 lei

TAGLIATELLE 
CU SOMON

DELHAIZE,
1 KG

23,89 lei

PAELLA 
ROYALE

DELHAIZE,
1 KG

26,59 lei

CREVEȚI LA  WOK
CU CURRY

DELHAIZE,
400 G

35,29 lei

SCOICI 
SAINT JACQUES

DELHAIZE,
475G

121,99 lei



14 15

Wi n e  G a l le r y

B

ALIRA GRAND VIN, 
FETEASCĂ NEAGRĂ, 
13,9% ALCOOL, 
ROȘU SEC
DEGUSTAȚI-L ÎMPREUNĂ CU UN 
STROP DE BLUE SHROPSHIRE 
ȘI CÂTEVA CUBULEȚE DE 
PARMIGIANO, ALĂTURI DE CÂTEVA 
FELII DE ȘUNCĂ DE VITĂ BRESAOLA 
MATURATĂ ȘI NUCI PECAN, ALUNE 
DE PĂDURE, CURMALE, PRUNE 
USCATE/AFUMATE
750ML

69,99 lei

LUPI, CUPAJ CABERNET 
SAUVIGNON, MERLOT, 
SAPERAVI, 14,5% 
ALCOOL, ROȘU  SEC
ÎN DEZVĂLUIE AROMA ÎN 
COMPANIA UNUI CHEDDAR ȘI A 
UNEI BRÂNZE CU PASTĂ MOALE, 
LIVAROT AOP, CU CÂTEVA FELIUȚE 
DE CÂRNĂCIORI CRUD-USCAȚI DE 
MISTREȚ ȘI A UNOR PRUNE USCATE, 
NUCI ȘI SMOCHINE.
750ML

88,99 lei

DOMENIUL COROANEI, 
TĂMÂIOASĂ ROZĂ 
PRESTIGE, SOI 
MUSCAT ROUGE DE 
FRONTIGNAN, 12,5% 
ALCOOL, ROSÉ SEC
SE POTRIVEȘTE CU O BRÂNZĂ CU 
ANANAS, CĂPȘUNI DESHIDRATATE, 
CIREȘE SAU UN COCKTAIL DE 
FRUCTE CONFIATE.
750ML

64,99 lei

VESEVO, GRECO DI 
TUFO, 12%ALCOOL, 
ALB SEC
O ASOCIERE PERFECTĂ PENTRU O 
BRÂNZĂ BRIE, JAMBON DE CURCAN, 
CAISE USCATE ȘI PERE
750ML

39,99 lei

CALVET, ST JACQUES, 
CUPAJ, POMEROL, 
BORDEAUX, 13,5% 
ALCOOL, ROȘU SEC
ÎȘI DESĂVÂRȘEȘTE AROMA 
ÎMPREUNĂ CU UN STILTON 
CLAWSON ȘI O BRÂNZĂ DANISH 
BLUE, UN JAMBON SERRANO ȘI 
CÂTEVA SMOCHINE, AFINE ȘI 
COACĂZE
750ML

129,99 lei

SOLO QUINTA, CUPAJ 
CHARDONNAY, 
FETEASCĂ REGALĂ, 
SAUVIGNON BLANC, 
MUSCAT, CABERNET 
FRANC, 13% ALCOOL, 
ALB SEC
ESTE IDEAL ALĂTURI DE O 
BRÂNZĂ DE CAPRĂ MATURATĂ, UN 
JAMBON DE PORC NEAFUMAT ȘI 
MORTADELLA SAU ÎN COMBINAȚIE 
CU ANANAS USCAT, FULGI DE 
COCOS, MANGO USCAT, PERE ȘI 
FRUCTE EXOTICE.
750ML

84,28 lei
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DIN PASIUNE 
PENTRU LUMEA VINULUI 

Wine Gallery este un concept de magazin dedicat 
comunității iubitorilor de vin, dar și celor care vor să 
descopere mai mult despre ce înseamnă un vin de calitate 
superioară, oferind oricui posibilitatea de a testa și 
degusta vinuri de excepție. Selecția exclusivă de vinuri din 
magazinele Wine Gallery provine din diferite colțuri ale 
lumii, regăsindu-se cu precădere vinuri din România, Franța, 
Italia, regiunea balcanică, dar și vinuri din Maroc, Brazilia, 
Liban și Noua Zeelandă. 
România este țara cu o selecție impresionantă, de peste 

200 de vinuri, cu reprezentarea atât a zonelor de tradiție 
ale țării, cât și a zonelor mai puțin cunoscute. În plus, Wine 
Gallery mai include 60 de spumante și 70 de distilate, dar și 
o vitrină cu produse gourmet. Din 2015, de când Mega Image 
a pornit acest proiect, ne-am dorit și am reușit să facem 
din Wine Gallery un nume de referință pentru comunitatea 
pasionaților de vin și pentru curioși, deopotrivă. Iar cei care 
doresc o experiență gourmet completă, au la dispoziție 
specialități care se potrivesc perfect lângă un vin bun!
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B e re  s p e c i a l i t ă ț i

GULER ELEGANT ...DE SPUMĂ
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Preferi o bere cu gust intens, de hamei și malț, sau una 
cu gust bogat și note dominante de ciocolată neagră și 
caramel? Ai vrea o bere pe care să o savurezi lângă un 
steak, burger sau lângă o porție generoasă de paste cu 
creveți și fructe de mare? Dar ce-ai spune despre o bere ce 
s-ar potrivi incredibil cu un desert? 
Dacă ți-am stârnit curiozitatea, pășește în universul berilor 
pe care-l vei descoperi în locul special amenajat din noul 
Mega Image Cobălcescu, unde poți descoperi nenumărate 
sortimente de beri internaționale, craft, artizanale, 
specialități pe care le poți degusta alături de familie și de 
prieteni, transformând fiecare degustare

într-una memorabilă.
Servită în paharul de formă potrivită, berea este o băutură 
ce poate surprinde până și un fin cunoscător. Răcită 
doar atât cât trebuie, pentru a nu o lăsa fără aciditate și 
fără spumă, berea se potrivește aproape cu orice fel de 
mâncare și, de multe ori, în ingredientul secret al unei 
fripturi sau al unei plăcinte. 
Berile Sadler's, roșcate, albe, blonde ori brune, au gust 
intens și arome complexe, de fructe exotice, hamei, malt 
sau dulce și bogat de cafea, cum este cel de tip stout. 
Asocierile culinare pe care le poți face sunt diverse, de 
la curry indian și mâncare mexicană, la paste cremoase, 

burger, coaste afumate, fripturi din carne de pui și pește 
ori brânzeturi sofisticate.
Fabricate după rețete originale și tradiționale germane, 
berile Becker Brau de tip Larger Pils și Pale Ale sunt 100% 
naturale, fără aditivi, sunt alegerile ideale pentru o masă 
lejeră, în compania prietenilor. Cu o istorie de peste un 
secol, Budweiser este o bere de calitate excepțională, 
dată de echilibrul perfect al gustului său. Descoperă-l 
lângă o friptură de pasăre ori sandvișuri reci cu carne. Iar 
dacă preferi o bere artizanală românească, Zăganu este o 
alegere ideală pentru a acompania salate, fructe de mare 
ori brânzeturi puternic aromate.

O bere albă nefiltrată se potrivește perfect unor preparate 
cu carne de pasăre, iepure, pește sau mâncăruri picante. 
Berea de tip Pale Ale (IPA) se asociază ideal cu carnea 
pe grătar și cu mâncărurile picante, iar o bere brună cu 
peștele afumat, costele la grătar și brânzeturile alese. 
O bere cu ghimbir, fără alcool, devine ingredientul de bază 
pentru un cocktail răcoros și sofisticat. 
Blondă, nefiltrată, cu gust dulceag, fructat sau floral ori, 
din contră, cu gust puternic, de malț prăjit, de tip stout, cu 
arome de caramel sau ciocolată amară, cu sau fără gluten, 
berea este perechea perfectă lângă un preparat picant sau 
sărat, la masa de prânz ori la cină. 

BERE ARTIZANALĂ
BLONDĂ
ZĂGANU,
500 ML

6,59 lei

BERE ARTIZANALĂ
BRUNĂ
ZĂGANU,
500 ML

7,89 lei

BERE 
NEPASTEURIZATĂ

AZUGA,
500 ML

6,29 lei

BERE NEFILTRATĂ
OETTINGER,

500 ML

3,69 lei

BERE 
DIVERSE SORTIMENTE

SADLER'S,
500 ML

9,99 lei

BERE NEFILTRATĂ
NENEA IANCU,

500 ML

5,59 lei

BERE NEFILTRATĂ,
5,5%

PAULANER,
500 ML

8,49 lei

BERE NEFILTRATĂ,
KAISERDOM,

500 ML

4,79 lei

BERE FILTRATĂ/
NEFILTRATĂ
BECKER BRAU,

330 ML

4,49 lei

BERE 
BLONDĂ/BRUNĂ

BUDWEISER,
330 ML

4,99 lei

BERE 
FĂRĂ GLUTEN

DAURA,
330 ML

7,29 lei

BERE 
DE GHIMBIR 
BUNDABERG,

375 ML

6,89 lei
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G u s t u r i  R o m â n e ș t i

Savoarea rețetelor tradiționale
Preparatele din carne, alimente îndrăgite și aproape 
nelipsite de pe mesele tradiţionale românești. Le-am 
spus „delicii din carne”, pentru că asta îţi oferim cu 
adevărat – o selecţie de specialităţi din carne de porc, 
vită, oaie sau pește, fiecare preparate după reţetele 
de pe vremuri, păstrate din generaţie în generaţie de 
producători cu tradiţie. Produsele sunt preparate local 
după metode cât mai fidele celor artizanale autentice, 
dar întotdeauna cu respectarea standardelor actuale 
de calitate și siguranţă. Nu se adaugă monoglutamat 
de sodiu sau alţi potenţiatori de gust, iar în cazul 
preparatelor afumate se folosește doar fum natural. 
În felul acesta, produsele Gusturi românești nu doar 
că păstrează gustul autentic de odinioară, dar ne 
asigurăm că-ti oferim produse sigure și de cea mai 
bună calitate. Cât despre varietatea ofertei, poţi fi 
sigur că găsești ceva pe gustul tău. Ţi-am pregătit un 
sortiment foarte divers, ce cuprinde cele mai gustoase 

SALAM SIBIU FELIAT
GUSTURI ROMÂNEȘTI

100 G

7,29 lei

CÂRNAȚI RADIC
GUSTURI ROMÂNEȘTI

VRAC

3,99 lei / 100g

MUȘCHI 
CRUD USCAT AFUMAT

GUSTURI ROMÂNEȘTI
80 G

5,29 lei

DULCEAȚĂ DE COACĂZE
GUSTURI ROMÂNEȘTI

200 G

8,49 lei

MIERE DE SALCÂM 
ȘI FAGURE

GUSTURI ROMÂNEȘTI
400 G

19,99 lei

ULEI DE RAPIȚĂ
GUSTURI ROMÂNEȘTI

500 ML

14,99 lei

ULEI DE FLOAREA 
SOARELUI 

PRESAT LA RECE
GUSTURI ROMÂNEȘTI

500 ML

12,99 lei

ULEI DE IN 
PRESAT LA RECE

GUSTURI ROMÂNEȘTI
250 ML

21,99 lei

DULCEAȚĂ DE MURE
GUSTURI ROMÂNEȘTI

200 G

9,49 lei
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și apreciate specialităţi din toate colţurile ţării. Cârnaţi, 
salam, pastramă, ceafă, mușchiuleţ, costiţă, șunculiţă, 
slăninuţă, tobă, pește afumat și câte și mai câte – toate 
aceste bunătăţi care își au locul lor de cinste pe farfuriile 
românilor, fie la micul dejun, la cină sau ca aperitiv pentru 
o masă festivă, ţi le oferim cu drag și bucurie la Mega 
Image Cobălcescu, sub emblema Gusturi românești.
Cu toţii ne amintim din copilărie de cămara părinţilor sau 
a bunicilor, plină cu tot felul de minunăţii puse la păstrare 
pentru cele mai delicioase reţete. Pe rafturile cămării 
se aflau o mulţime de ingrediente de bază, fără de care 
nicio mâncare sau desert făcute în casă nu se puteau 
desăvârși. Apoi, erau borcanele cu murături, dulceţuri, 
sucuri de roșii și alte bunătăţi, preparate chiar de bunici 
sau părinţi după reţete păstrate cu sfinţenie în familie și 
care, odată deschise și puse pe masă sau în mâncare, te 
fermecau cu aroma și mirosul lor îmbietor ce ne amintesc 
și acum de acele vremuri simple și frumoase. 

La Mega Image Cobălcescu credem cu tărie că magia 
cămării cu bunătăţi dăinuie și astăzi în amintirile 
noastre și că orice om gospodar trebuie să aibă și 
astăzi propria lui cămară cu astfel de ingrediente. 
De aceea, Gusturi românești îţi readuce toate 
acele produse recreate după reţetele autentice ale 
gospodinelor și băcanilor de pe vremuri, adaptate 
la nevoile moderne de consum. Așadar, în cămara 
Gusturi românești vei găsi o varietate de ingrediente 
musai de avut la îndemână pentru felurite mâncăruri 
și deserturi, precum și diverse bunătăţi conservate la 
borcan sau congelate, numai bune pentru a fi puse la 
păstrare și deschise atunci când ai poftă de ceva bun 
ca la mama acasă și cu gustul autentic de odinioară.

ULEI DE NUCĂ
PRESAT LA RECE

GUSTURI ROMÂNEȘTI
250 ML

32,99 lei

ULEI DIN SEMINȚE
DE DOVLEAC, 

PRESAT LA RECE
GUSTURI ROMÂNEȘTI

250 ML

34,99 lei

ULEI DE CÂNEPĂ
PRESAT LA RECE

GUSTURI ROMÂNEȘTI
250 ML

32,99 lei
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Mega Apetisant și rapid!
Special gândită și creată pentru oamenii activi, care nu au 
timp, dar cărora le place să mănânce preparate gătite ca 
acasă, gama de produse Mega Apetit este soluția ideală. 
Aceasta cuprinde o gamă extinsă de produse pentru 
consum în orice moment al zilei, de la sandvișuri, aperitive, 
salate, supe și ciorbe, feluri principale, dulciuri, astfel încât 
să satisfacă toate gusturile, tradiționale sau moderne. 
Ingredientele sunt proaspete, iar forma de ambalare a 
produselor permite transportul lor în siguranță. În doar câteva 

minute, îți poți crea un meniu complet și hrănitor, ispititor prin 
varietatea oferită.
În plus, Mega Apetit include și o gamă specială de meniuri, 
ce cuprinde preparate realizate după rețete create de chefi 
renumiți, precum Chef Joseph Hadad, Chef Alex Iacob și 
Chef Sorin Bontea. Produsele, o noutate pentru categoria de 
ready meal, aduc un răsfăț culinar accesibil prin preparate 
delicioase de supe, diverse feluri principale, salate și deserturi 
în fața cărora este greu să reziști tentației.

SUPĂ CREMĂ DE ROȘII 
&  USTUROI NEGRU

MEGA APETIT,
450 G

10,99 lei
SUPĂ CREMĂ 

CU PRAZ ȘI CARTOFI 
MEGA APETIT,

400 G

11,99 lei
SALATĂ CU BRÂNZĂ DE 

CAPRĂ ȘI SFECLĂ ROȘIE
MEGA APETIT,

235 G

15,29 lei

HUMUS CU BUSUIOC
MEGA APETIT,

200 G

7,99 lei

SARMALE CU CARNE DE RAȚĂ 
ȘI CURCAN ÎN FOI DE VIȚĂ 

MEGA APETIT,
300 G

22,99 lei

HUMUS CU ARDEI COPȚI
MEGA APETIT,

200 G

6,49 lei

R e a dy  Me a l  - Meg a  Ap e t i t
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Salad Bar, combinații hrănitoare și rapide
Care sunt ingredientele pe care le preferi într-o salată? 
Pentru că, odată ce le vezi în fața ochilor, colorate, 
proaspete, tăiate cu grijă, aranjate într-un mod cât 
mai ispitor, cu siguranță misiunea de a-ți combina 
ingredientele pare a nu mai fi atât de simplă. Pentru că 
ți le-ai dori pe toate într-o singură salată, după pofta 
inimii, mai ales că poți face asta cu Salad Barul din 
Mega Image Cobălcescu.
Cum afli care salată îți place mai mult? Încearcă în 
fiecare zi câte o altă combinație de ingrediente și 
inspiră-te după salatele preparate de Chef Alex Iacob 
preparate chiar în Mega Image Cobălcescu.

R e a dy  Me a l  -  S a l a t e

SALATĂ DE FRUCTE ASORTATĂ 

MEGA APETIT,

1,99 lei / 100g

SALATE ÎN ORICE COMBINAȚIE MEGA APETIT,

3,5 lei / 100g

SALATĂ CU CUȘCUȘ

Cu ingrediente de la Salad Bar poți alcătui preparate cu 
gust familiar sau combinații cu note exotice. Chef Alex 
Iacob a preparat o salată în care se regăsesc cușcuș, 
ardei kapia, roșii cherry, castraveți cornișon, ouă de 
prepeliță. Toate, de la Salad Bar-ul din Mega Image 
Cobălcescu. Singurele ingrediente pe care le-a mai 
adăugat Chef Alex sunt pătrunjelul și măslinele kalamata. 
Cantitățile sunt variabile și țin de gustul fiecăruia.

SALATĂ NICOISE

O salată clasică, originară din orașul Nisa, cu pește, 
ouă fierte și crudități. Există numeroase variante, 
iar Chef Alex Iacob a preparat propria sa rețetă cu 
ingrediente care sunt la îndemână la Salad Bar: salată 
dulce crocantă, ouă de prepeliță, salată de fasole verde, 
ton conservat în ulei de floarea-soarelui, roșii cherry, 
castraveți cornișon. A mai adăugat ceapă roșie și 
măsline kalamata, pentru a da un gust mai intens acestei 
salate proaspete și hrănitoare.

by Chef Alex Iacob
by Chef Alex Iacob
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P r o du s e  d e  b a z ă  s p e c i a le

INGREDINTE BINE ALESE PENTRU 
MÂNCĂRURI DE POVESTE 

OREZ NEGRU
VENERE,
500 G

19,99 lei

MAIONEZĂ CU 
ULEI DE MĂSLINE
DELHAIZE,
500 ML

11,49 lei

SARDINE
ÎN SUC PROPRIU
DELHAIZE,
125 G

3,99 lei

PASTĂ DE 
TOMATE
SERA,
700 G

12,99 lei

PORUMB DULCE
DELHAIZE,
340 G

4,49 lei

CIOCOLATĂ 
NEAGRĂ 85%, BIO
GREEN & BLACK'S,
100 G

15,99 lei
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FĂINĂ NEAGRĂ
GUSTURI 
ROMÂNEȘTI,
1 KG

2,99 lei

FĂINĂ NEAGRĂ 
DIN SECARĂ
GUSTURI 
ROMÂNEȘTI,
1 KG

2,99 lei

O salată devine mai hrănitoare adăugându-i câteva 
bucăți de ton din conservă. Secretul unui risotto, una 
dintre cele mai populare preparate din țara lui Galileo 
Galilei, stă în alegerea orezului potrivit. Iar o pâine 
rumenă, cu coajă crocantă și bine dospită va avea 
întotdeauna nevoie de o făină de calitate.
Gustul și savoarea unui preparat gătit acasă, în tihna 
propriei bucătării, nu stă doar în tehnicile aplicate și 
în experiența culinară, ci și în folosirea unor produse, 
a unor ingrediente de calitate, pe care să le combini 
într-un mod cât mai creativ și suprinzător. Oricând 
supa-cremă de linte poate deveni vedeta mesei în 
familie dacă-i adaugi câteva semințe de chimen și 
un strop de ulei de măsline condimentat cu chili sau 
usturoi, ouăle de prepeliță se vor transforma într-un 
antreu gourmet odată ce le-ai adăugat un sos de 
maioneză în care ai adăugat câțiva castraveciori acri 
tocați mărunt, iar prăjiturile vor căpăta un plus de 
savoare atunci când ciocolata neagră, de cea mai 
bună calitate, este ingredientul principal. 
Pentru că, nu-i așa, orice mâncare gustoasă are 
nevoie de ingrediente bine alese!

LINTE ROȘIE
DELHAIZE,
450 G

6,99 lei

LINTE VERDE
DELHAIZE,
500 G

6,99 lei

MULTI 
DECORAȚIUNI 
TORT FANTASY,
VAHINE,
130 G

15,99 lei

MULTI 
DECORAȚIUNI 
TORT
VAHINE,
125 G

15,99 lei

ULEI DE MĂSLINE 
CU ARDEI CHILLI
TASTE OF 
INSPIRATION, 
200 ML

18,99 lei

ULEI DE MĂSLINE 
PENTRU 
CARPACCIO
TASTE OF 
INSPIRATION, 
200 ML

18,99 lei
ULEI DE MĂSLINE 
CU USTUROI
TASTE OF 
INSPIRATION, 
200 ML

18,99 lei

ULEI DE MĂSLINE 
CU LĂMÂIE
TASTE OF 
INSPIRATION, 
200 ML

18,99 lei

ULEI DE MĂSLINE 
CU BUSUIOC
TASTE OF 
INSPIRATION,
200 ML

18,99 lei

Secretul oricărui preparat stă în alegerea 
ingredientelor simple, dar de cea mai bună calitate.
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E q u i l ib r iu m

Un stil de viață echilibrat și cât mai natural
Pentru cei atenți la alimentația echilibrată, a lor și 
a celor dragi, există cornerul Equilibrium Health & 
Wellness. Este un spațiu special în care regăsești 
produse cosmetice naturale, produse pentru spa, 
produse de curățat bio, produse alimentare bio, 
condimente, semințe și germeni, produse raw-
vegan, nutriție sportivă și suplimente alimentare. 
Equilibrium Health & Wellness a fost creat 

pentru a sprijini și susține un stil de viață cât mai 
echilibrat și pentru a oferi o experiență completă 
de cumpărături: de la produse sustenabile, 
cultivate cu respect față de natură, din culturi 
bio, la parteneriate cu furnizori specializați, 
consultanță la raft, materiale educaționale 
si explicative, degustări și alte activități și 
evenimente interesante.

Consumate ca atare sau rumenite 
într-o tigaie foarte bine încinsă, 
în diverse combinații cu fruze de 
salată, legume coapte pe grătar, 
sosuri, cereale sau deserturi, 
migdalele sunt delicioase la gust 
și bogate în substanțe nutritive.

MIGDALE CRUDE 
SOLARIS,
150 G

13,99 lei

Nucile caju conțin minerale 
prețioase pentru organism: cupru, 
mangan, fosfor, magneziu, zinc 
și fier. Ambalajul premium este 
prevăzut cu sistem de resigilare 
pentru păstrarea prospețimii după 
deschidere.

CAJU BIO
NATUR BIO,
150 G

20,99 lei

Consistent, dar și delicat, pe 
bază de plante, săpunul lichid 
cu extract de cătină curăță 
și are grijă de pielea mâinilor. 
Este foarte potrivită și pentru 
persoanele care au pielea 
uscată, iritată și sensibilă.

SĂPUN LICHID CU 
EXTRACT DE CĂTINĂ
GREEN PHARMACY,
500 ML

6,99 lei
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Curmalele deshidratate sunt o 
bază gustoasă pentru diverse 
deserturi. De asemenea, pot 
fi folosite pentru a îndulci 
un smoothie matinal, fiind 
considerate o sursă incredibilă de 
energie. 

CURMALE
DELHAIZE, BIO,
150 G

9,99 lei

GEL DE DUȘ AIBU RELAX
BIONSEN,
750 ML

15,99 lei

Datorită acțiunii mineralelor 
termale japoneze, gelul de 
duș&baie ajută la stabilirea 
echilibrului fiziologic al pielii, 
stimulând regenerarea celulor 
de la nivelul pielii. Nu conține 
parabeni.

Toate ingredientele folosite sunt 
atent selecționate, astfel încât să 
hidrateze și să hrănească scalpul 
și pielea atât de fină și delicată a 
celor mici. Parfumul fin se simte 
doar pe perioada utilizării, nu 
rămâne impregnat în piele.

ȘAMPON ȘI GEL DE DUȘ 
PENTRU COPII, CU ALOE 
VERA ȘI MANGO
ESSENTIQ,
250 ML

24,99 lei

Batonul este o combinație delicioasă de nucă de cocos rasă și ciocolată. Batonul 
proteic cu cocos are o aromă unică și o consistență ce poate concura cu orice 
baton de ciocolată. Este perfect pentru cei care doresc o alternativă hrănitoare 
pentru o gustare on-the-go.

BATON PROTEIC CU COCOS
NUTRAMINO,
2 X 33 G

10,99 lei

Ideal pentru o gustare între mesele principale sau pentru pauza dintre orele de la 
școală, batonul cu gust intens de cocos are un potențial mare de energie și este 
recomandat și sportivilor. Ingredientele provin 100% din agricultură ecologică.

BATON DE COCOS
RAPUNZEL, BIO,
40 G

5,69 lei

BATON DE SEMINȚE  DE 
CÂNEPĂ CU SMOCHINE

CANAH,
48 G

8,89 lei

Batoanele, ce conțin curmale, smochine, semințe de cânepă decorticate total 
și parțial, migdale și caju, sunt o gustare hrănitoare și o sursă de energie. 
Semințele de cânepă sunt bogate în Omega 3, proteine complete și fibre. 
Pentru îndulcirea acestor batoane s-au folosit numai fructe uscate.
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D u lc iu r i  s p e c i a le

Dulce relaxare

CIOCOLATĂ NEAGRĂ 
CU LĂMÂIE ȘI PIPER

CACHET, 
100 G

8,99 lei

BISCUIȚI CU TRANDAFIR 
ȘI COACĂZE

DELICII VEGANE,
125 G

9,49 lei

COOKIES CU CIOCOLATĂ 
ALBĂ ȘI MERIȘOARE
DELHAIZE, 
200 G

8,29 lei

TRUFE DE CIOCOLATĂ
THE BELGIAN ORIGINE,
200 G

10,31 lei

CUTIE CADOU
MACARONS DE PAULINE,

36G

8,79 lei

BOMBOANE CU AROMĂ 
DE VIȘINE
BUCURIA,

250 G

6,69 lei

Un moment de relaxare, fie că este în plină zi, fie pe seară 
în liniștea căminului, se poate transforma într-unul magic. 
Și nu ai avea nevoie de vreo baghetă farmecată ci doar de o 
tabletă din cea mai fină ciocolată, cu gust picant și lămâios, 
ori de câteva trufe delicioase, ce răscolesc toate simțurile. 

Iar lângă o cafea aromată sau un ceai revigorant, bucură-te 
de gustul și finețea faimoșilor macarons ori de câțiva biscuiți 
crocanți îmbogățiți cu fulgi de ciocolată, trandafiri și fructe 
urcate. Sunt combinații care nu au cum să dea greș. 
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Pane & Pomodoro va 
invită să vă bucurați de o 
experiență gastronomică 
unică și originală, plină 
de detalii delicate:                
pizza napoletana.

Pane & Pomodoro vă invită să vă bucurați de o 
experiență gastronomică unică și originală, plină 
de detalii delicate: pizza napoletana.

De curând, pizza napoletana, o operă de artă 
culinară, exprimând sufletul și tradiția uneia 
dintre cele mai vechi culturi ale lumii, a intrat în 
Patrimoniul Unesco.  

Pentru prima dată în România, Pane & Pomodoro, 
împreună cu Mega Image, lansează un produs 
emblematic al bucătăriei napoletane: pizza 
Margherita, alături de alte produse tipice din 
Napoli, menținând tradiția, autenticitatea și 
calitatea rețetelor originale.

Rețeta originală pentru pizza Margherita datează 
din 1889 și a fost inaugurată cu ocazia vizitei 
Reginei Margherita de Savoia la Napoli, al cărei 
nume va fi mereu asociat cu acest produs culinar 
maiestuos.

Ingredientele folosite pentru realizarea pizzei 
Margherita reprezintă culorile steagului Italian : 
verde (busuioc), alb (mozzarella) și rosu (suc de roșii 
San Marzano).  

Dincolo de pizza Margherita, Pane & Pomodoro 
oferă o gamă variată de produse tipic napoletane, 
dintre care: calzone, panzerotti, pizze fritte, 
scialatielli etc.

Pane & Pomodoro exprimă magia din culisele 
experienței gastronomice napoletane, păstrând 
în întregime, până la ultimul detaliu, ingredientele 
rețetei autentice.

Din acest motiv, Pane & Pomodoro a ales să aducă 
în România atât Master Chef și pizzaioli din Napoli, 
cât și cuptorul și materiile prime (faina 00+, ulei de 
măsline din Regiunea Campania, suc de roșii San 
Marzano, mozzarella de bivoliță etc.).

Aluatul de pizza este laborios prelucrat in loco de 
către pizzaioli napoletani, cu 24 de ore înainte de a 
fi pus în cuptor, în acest mod făcând produsele ușor 
digerabile.

Sloganul Pane & Pomodoro – Stay Simple 
promovează un mod de a fi bazat pe simplitate, 
simplitatea fiind concepută ca un stil de viață 
nealterat, autentic și original. 

Nu întâmplător, ambientul de la Pane & Pomodoro 
este unul cald, familiar și prietenos.

Echipa Pane & Pomodoro, în parteneriat cu 
Mega Image, vă invită în curând să împărțim un 
moment culinar de excepție în noul ”La Maison”, 
în inima Bucureștiului.




