MENU LETNIE
W naszym letnim menu przedstawiamy dania pełne orzeźwienia, świeżych owoców,
warzyw i bliskowschodnich korzeni.
Nasze dania są oparte na sezonowych produktach, więc zapytaj kelnera z czym
dzisiaj pracują nasi kucharze.

PIECZONE ZIEMNIACZKI 12,9

Pieczone ziemniaczki w ziołach, czosnku i skórce cytryny - podawane z
dipem "labneh"
alergeny : gorczyca, soja,

"LABNEH" 22,9

Roślinne "labneh", granat, pistacje, oliwa z oliwek, melasa z granatów, świeża mięta,
natka pietruszki -podawane z grillowaną pitą
alergeny : gorczyca, soja, gluten, orzechy

NOWALIJKOWY HUMMUS 24,9

Tahinowy hummus, zielony groszek, grillowane rzodkiewki w ziołach, świeży
koperek, natka pietruszki, skórka z cytryny, oliwa z oliwek - podawane z grillowaną
pitą
alergeny :sezam, gluten

KRÓL LATA - BAKŁAŻAN 35,9

Pieczony bakłażan z glazurą miso faszerowany tabbouleh, granat, prażone
orzeszki pinii, sos zielone tahini, świeża mięta, natka pietruszki, melasa z
granatów - podane na hummusie
alergeny :sezam, gluten , seler, orzechy

LETNI GRILL 39,9

Deska pełna grillowanych, sezonowych warzyw w ziołowo-czosnkowej marynacie
ze skórką cytryny. O tym jakie dzisiaj serwujemy warzywa opowie kelner.
Podawane z taninowym hummusem, oliwą z oliwek, oraz grillowaną pitą.
alergeny :sezam, gluten , seler, orzechy

BAKLAVA 7,9 / 13,9
Baklava mała lub duża
alergeny :gluten, orzechy

CHAŁWA 100g 9,9
alergeny :sezam

MENU LETNIE
W naszym letnim menu przedstawiamy napoje pełne orzeźwienia, świeżych
owoców, kwiatowych syropów i zdrowych dodatków. Spróbuj naszych nowych
Smoothie, letnich drinków czy mrożonej kawy na rozpoczęcie dnia.

LEMONIADA BRZOSKWINIOWA 16,9
Syrop brzoskwiniowy, świeża mięta, cytryna, lód

MARY BANANA 19,9

Smoothie : banan, białko konopne, mleko owsiane, masło orzechowe, cynamon,
nasiona konopii
alergeny : orzechy

BEET'LE JUICE 19,9

Smoothie : burak, jabłko, imbir, maliny

GREEN GODDESS 19,9

Smoothie : ananas, szpinak, imbir, spirulina, jabłko, świeża mięta

GO PINK! 19,9

Espresso, mleko sojowe, syrop różany, sorbet malinowy, lód
alergeny : soja

GO NUTTY! 19,9

Espresso, mleko owsiane, masło orzechowe, cukier, sól, lód
alergeny : orzechy

...
PEACHY SOUR 23,9

whisky, syrop brzoskwiniowy, sour cytrynowy,aquafaba

APEROL SPRITZ 24,9

Aperol, prosecco, pomarańcza

CUTE CUMBER 22,9

gin, ogórek zielony, syrop czarny bez, woda gazowana

MALENE RAM 24,9

rum, mrożone maliny, syrop czarny bez, świeża mięta, limonka

ROSA 19,9

prosecco, syrop różany, mrożone maliny, świeża mięta

HAVANA BANANA 19,9

piwo pszenne, syrop bananowy, limonka

