Fish&Chips

28

Cevapcici

29

dorsz smażony w cieście piwnym, słodko-kwaśna marchew,
chrupiąca sałata, majonez kolendrowo-limonkowy, frytki
5 smuklych, grillowanych kotlecikow w balkańskim stylu,
bulgur pomidorowo-paprykowy, dymka, tzatziki

na
Cukinia na chrupko

19

panierowane talarki z cukinii z dipami - majonez chipotle,
tzatziki

Krewetki z chorizo 5 szt. / 9 szt.

krewetki Black Tiger, chorizo, chilli, czosnek,
sos maślano-winny, natka pietruszki, pieczywo

Panierowane owoce morza

wołowina, szalotka, domowe pikle, majonez chipotle,
pieczywo

kalafior pieczony w miso, salsa z pomidorów, jalapeno
i kolendry, hummus z pieczoną papryką

Kurczak parmigiana

31

chrupiący filet z kurczaka, zapiekany z sosem pomidorowym
i serem mozzarella, młode ziemniaki smażone z czosnkiem,
liście sałat
dla wegetarian
: panierowany, chrupiący bakłażan
zamiast kurczaka

31

czarny makaron tagliolini, kalmary (4), krewetki (3), mule (4),
chilli, natka pietruszki, czosnek, sos winno-maślany

31/48

krewetki (3), kalmary (5), mule (8) z dipami - majonez chipotle,
jogurt z pieczonym czosnkiem

Tatar po naszemu

Kalafior w miso

41

Mule na rauszu

41

1/2 kg muli w sosie winno-maslanym, podane z pieczywem

hiszpański chłodnik pomidorowy

Zupa rybna

esencjonalny wywar z ryb i owoców morza, z pomidorami,
warzywami i natką pietruszki, obok ostra pasta paprykowa
i jogurt - podostrzyj smak tak, jak lubisz!

16

Najlepsza wołowina i sezonowe dodatki.
Zapytaj kelnera jaki dzisiaj stek wybrał szef.

11/21

Autentyczny Cezar

Klasyczny burger

soczyste mięso wołowe, bułka maślana, grillowany bekon, ser
cheddar, pomidor, karmelizowana cebula, majonez chipotle,
sałata rzymska, chipsy z batata

Niebanalny Hot Dog

klasyczna
- sałata rzymska, klasyczny sos z anchoise,
grzanki, parmezan
z grillowanym kurczakiem i bekonem
z krewetkami (5szt.)

38

kiełbaska jagnięca, bułka maślana, karmelizowana cebula,
salsa z pomidorów, jalapeno i kolendry, jogurt z pieczonym
czosnkiem, krążki cebulowe

Kozak

26

Burgery dla wegetarian

sałata z karmelizowanym kozim serem, truskawki, winogrona,
orzechy włoskie, dressing musztardowo-miodowy
- danie wegetariańskie

- danie bezglutenowe

Mezze na Koszykowej

44

Uczta mięsna

79

Uczta z owoców morza

91

Pavlova

16

Deser lodowy „Melba”

16

Czekoladowe brownie z lodami waniliowymi

19

Fish & Chips z zieloną sałatą

14

deska przekąsek: wędliny i sery dojrzewające, marynowane
oliwki, pikantne papry ki, słodko-kwaśna marchew, domowe
kimchi, pieczywo
burger z siekanej wołowiny, 3 cevapcici w stylu bałkańskim,
kurczak parmigiana, kiełbaska, młode ziemniaki smażone
z czosnkiem, zielona sałata z dresingiem musztardowomiodowym, tzatziki, majonez chipotle, pieczywo
owoce morza w sosie maślano-winnym (krewetki, kalmary,
mule), chrupiące owoce morza (krewetki, kalmary, małże),
dorsz smażony w cieście piwnym, zielona sałata z dresingiem
musztardowo-miodowym, majonez chipotle, jogurt
z pieczonym czosnkiem, cytryna, pieczywo

beza, krem mascarpone, sezonowe owoce, mus owocowy

28

chrupiący kurczak, bułka maślana, domowe kimchi,
zielony ogórek, majonez kolendrowo-limonkowy, frytki

ogórek, pomidor, papryka, czerwona cebula, ser sirene

59-74

41

deska przekąsek: sery dojrzewające, panierowana cukinia, hummus
z pieczoną papryką, marynowane oliwki, pikantne papryki,
słodko-kwaśna marchew, domowe kimchi, pieczywo

lody, krem mascarpone, mus owocowy, owoce sezonowe

Kurczak burger

Sałatka szopska mała/duża

31

Makaron z owocami morza

Stek Szefa
Tradycyjne gazpacho

29

Mezze na Koszykowej – dla wegetarian

21
26

panierowany, chrupiący bakłażan zamiast mięsa

27

29

Makaron niespodzianka z domowym sosem pomidorowym 14
Lody na wafelku lub w pucharku
(zapytaj kelnera o dostępne smaki)

4,5zł/kulka

29

26

masło z solą morską
pieczywo
zielona sałata z dresingiem musztardowo-miodowym
pomidor malinowy z cebulką
domowe kimchi

4
5
7
7
9

Lista alergenów dostępna w barze. W przypadku stolików powyżej 5 osób doliczamy 10% serwisu

