Śniadania serwujemy codziennie od 9:00 do 13:00
(sobota - niedziela od 9:00 do 14:00)

Napiwki nie są wliczone w cenę
w - wegetariańskie
v - wegańskie
- bezglutenowe

Dania serwujemy od 13:15 do 22:00
(sobota - niedziela od 14:15 do 22:00)

TAPAS

ZUPY

Falafel /v

26

Zupa miso

32

Zielony hummus /v

28

Zupa sezonowa

16

Pikantna sałatka z czerwonej kapusty, sos jogurtowy z tahini,
chlebek taboon, gremolata, pomidorki confetto

Domowy chleb na zakwasie, kolendra, cykoria,
pomidorki confetto, sumak, kiszone grzybki shimeji,
kruszonka z pieczonego czosnku i chilli
• wersja bezglutenowa 25

BURGERY I KANAPKI

Skrzydełka z kurczaka

32

Bruschetta z salsą pomidorową /v

26

Bruschetta z tapenadą i kaparami /v

24

Glazura Ponzu, Chipotle Mayo, marynowane piri-piri,
dymka, mix sezamów

Purée z botwinki i musztardy dijon, pieprzowy demiglace,
marynowana biała rzodkiew, chipsy z botwinki

Pierś z kaczki sous-vide

52

38

Kiszony fenkuł, sos wino-miód, chips z chleba z czarnuszką,
purée z pieczonego selera z miodem

Risotto z sandaczem

39

Zielone risotto /w

38

Czarne tagliatelle z krabem

49

Kwaśna śmietana, wino, czarnuszka, botwinka, emilgrana

Młody bób, grillowana dymka, bryndza, popiół z pora

Krab miękkoskorupowy, czosnek, anchois, kapary,
pomidorki confetto, młody szpinak

34

Massaman curry /v

36

Domowe chlebki taboon, gremolata z kolendry i czosnku,
kalafior, młode ziemniaki, limonka, kolendra, sezam, tempeh

Sałatka z papryczkami padron /w

Dressing morelowy, wędzony bundz, pomidorki confetto,
domowy chleb, orzeszki ziemne

29

Burger wege (zielona soczewica) /w

27

Picanha

32

Bundz & pasta z bobu /w

32

Rozbratel 150g, pomidor bawole serce malinowy,
cebulka marynowana w hibiskusie, ogórek kiszony,
sos burger Kamila, sałata rzymska
• dodaj frytki 8
• dodaj ser cheddar / papryczki jalapeno / boczek 4

Domowy chleb pszenny na zakwasie, sos chamoy,
cebulka marynowana w hibiskusie, picanha sous–vide,
sałata rzymska, rzepa marynowana
• dodaj frytki 8

Domowy chleb pszenny na zakwasie, marynowana
czerwona kapusta, wędzony bundz, pomidor bawole serce
malinowy, grillowana cykoria i domowy majonez
• dodaj frytki 8

DO DZIELENIA
Deska rozpusty

Wegan bowl /v

Kuskus z owocami, pomidorki confetto, szpinak,
grillowana sałata rzymska, dymka, mix sezamów,
tempeh marynowany, chips kokosowy, dressing za’atar

Burger classic (100% wołowina)

Kotlet z zielonej soczewicy, chutney marchewkowy,
sałata rzymska, pomidor bawole serce malinowy,
cebulka marynowana w hibiskusie, sos burger Kamila
• dodaj frytki 8
• dodaj ser cheddar / papryczki jalapeno 4

DANIA GŁÓWNE
Stek z rostbefu

Wołowina, makaron udon, świeży szpinak, bób,
mielony sezam, chilli, dymka, chips z glonów nori

36

66

Zapiekane młode ziemniaczki z twarożkiem ziarnistym
i czarnuszką, skrzydełka z kurczaka, mini burgery, domowy
pszenny chleb na zakwasie, tapenada, salsa z pomidorów lima,
hummus zielony, pikantna sałatka z czerwonej kapusty, dymka

DESERY
Biszkopt red velvet

18

Coulis truskawkowy /w

18

Krem diplomat morelowy, tiul kokosowy, biała czekolada

Sorbet ogórkowy, melon kompresowany z miętą,
zest cytrynowy

