STREET FOOD

0

HUMMUS&FALAFEL (w)
hummus klasyczny, falafel, miks sałat z
dressingiem jogurtowym z tahini, sos chilli, raita, naan

19

19
FISH&CHIPS
lety z dorsza w cieście piwnym, domowe frytki, sos tatarski

Dania serwujemy od 12:00 do 23:00,
w piątki i soboty do 24:00.

ZUPY

0

ZUPA DNIA
Zapytaj obsługę

10

TOFU TOM-YUM (v)
mleko kokosowe, makaron ryżowy, boczniaki, tofu, chilli,
pieczywo
z kurczakiem
z krewetkami

15

4
6

PULLED PORK SANDWICH
długo pieczona wieprzowina, sos bbq, colesław, domowe
frytki

21

PAD THAI
smażony makaron ryżowy, warzywa, jajko, sos
z tamaryndowca, orzeszki ziemne
z kurczakiem
z krewetkami

16

SATAY
grillowane szaszłyki z kurczaka marynowane w domowej
paście, naan, sos orzechowy

21

DUŻY TALERZ

0

4
6

SAŁATKA HALLOUMI & FALAFEL
23
miks sałat, grillowany ser halloumi, falafel, piklowana
czerwona cebula, oliwki, dressing jogurtowy z tahini, pieczywo
SAŁATKA Z SEREM MANOURI
miks sałat, grillowany ser manouri, pieczone buraki,
dressing owocowy, orzechy włoskie

24

DO DZIELENIA

0

DESKA HUMUSÓW (w)
hummus klasyczny, hummus z burakiem I cytryną,
hummus z pieczoną czerwoną papryką, crudites,
marynowane oliwki, atbread
z grillowanym kurczakiem
z grillowanym serem halloumi

26

CZERWONE CURRY (v)
pasta madras, batat, kala or, cukinia, ciecierzyca, granat,
mleko kokosowe, ryż jaśminowy

27

4
6

STEK Z KALAFIORA (w)
grillowany kala or, tabbouleh, hummus klasyczny, raita

24

STEK Z TUŃCZYKA
stek z tuńczyka, pomidor, batat, salsa azjatycka

39

SAUSAGE & MASH
domowe kiełbaski, puree ziemniaczane z musztardą
francuską, cebula karmelizowana w ciemnym piwie

28

DESERY

0

STICKY TOFFEE Z LODAMI (w)
ciasto daktylowe, lody, mus owocowy, sos butterscotch

15

TORT CZEKOLADOWY (w)

11

SERNIK (w)

10

MAŁY TALERZ

0

HUMMUS (w)
hummus klasyczny, crudites, naan

13

OBWARZANEK Z SALAMI
obwarzanek, pikantne salami, ser koryciński, salsa
pomidorowa, sos farmerski

14

OBWARZANEK ZE SZPINAKIEM (w)
obwarzanek, szpinak, ser koryciński, salsa pomidorowa,
sos farmerski

14

BURGERY

serwowane z domowymi frytkami i sałatką colesław

CLASSIC BURGER
200 g sezonowanej wołowiny, sałata rzymska, pomidor,
czerwona cebula, domowe pikle, domowy majonez,
musztarda
z serem mimolette
z chrupiącym boczkiem
HALLOUMI&FALAFEL BURGER (w)
grillowany ser halloumi, falafel, hummus z pieczoną
czerwoną papryką, domowe pikle, rukola, raita

DODATKI

25

SZARLOTKA (w)

8

CIASTKO DNIA (w)
zapytaj obsługę

9

3
3
27

domowe frytki, hummus, ryż jaśminowy,
colesław, miks sałat, naan, pieczywo

6

majonez, musztarda, sos tatarski, sos farmerski, bbq

3

