
Unde mananci bine si ieftin in Sibiu
Cat mai sunteti dispusi sa cheltuiti astazi pentru o masa in orass 30, 50, 100 de leis Cat ati fi fost dispus sa
cheltuiti acum doi sau trei anis Si restaurantele si-au modificat meniurile in acesti ani, un meniu complet,
cu doua feluri de mancare ajungand sa coste astazi putin peste 10 lei. Nu multe restaurante reusesc sa
mentina echilibrul dintre calitatea mancarii si pretul ei. Turnul Sfa tului a incercat o parte dintre ele. Cele
mai bune le gasiti mai jos. 
  
  Un alt restaurant excelent dar poutin cunoscut in Sibiu, poate si pentru ca s-a deschis doar de cinci luni,
este Majestic. Suna pompos si nu este deloc ceea ce pare. Amplasat la subsolul Finantelor, pe Calea
Dumbravii, numarul 17, restaurantul ramane ascuns de cateva coridoare bune, dar pe care merita sa le
parcurgi pentru a servi o ciorba excelenta. Aici o ciorba costa doar patru lei, garnitura de pui si sarmalele
sunt sase lei, iar salatele costa un leu. 
  
  "  Clientela noastra zilnica este in general alcatuita din angajatii de la Finante si studenti. Noi am deschis
in august anul trecut si ne merge destul de bine, avem preturi adaptate crizei si incercam sa multumim o
clientela cat mai diversa`, spune Angela Stanga, administratorul restaurantului. 
  
  Ceva mai spre centru este bine sa stiti de Petra’s. Placut, cochet, cu o servire impecabila este totodata
genul de restaurant caruia ii poti trece pragul si daca nu ai multi bani in buzunar. Meniul zilei nu
depaseste 12 lei, iar clientii fideli lauda initiativa sefilor care schimba mereu meniul, surprinzand de
fiecare data cu o noua oferta. 
  
  `Suntem plasati in zona istorica a orasului, dar cu toate acestea nu avem foarte multi clienti din randul
turistilor. Ca sa atragem clienti sibieni si dar si turisti, avem oferta cu meniul zilei, pe care incercam sa il
facem cat mai diversificat de la o saptamana la alta. De asemenea incercam sa oferim portii mai mari
comparativ cu alte restaurante` a declarat Paul Mitea, proprietarul restaurantului. 
  
  Din meniul zilei, la Petra’s recomandam la micul dejun cafea cu o clatita care costa 6 lei, sau pranzul
inedit, cu un metru de mici cu 25 de lei, garniturile si salatele, care sunt foarte gustoase si au preturi care
pornesc de la 3,5 lei. 
  
  Restaurantul Alaadi, restaurantul Cercului Militar sau restaurantul Kon Tiki unde se poate manca ce mai
buna ciorba de burta din oras, sunt alte cateva locatii in care la preturi decente, poti avea parte de o masa
in oras mai mult decat placuta. De asemenea, nu uitati nici de Bistro-ul de la parterul primariei. 
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