NoweMenu
ŚNIADANIA
9.00 - 12.00

tost z masłem orzechowym 12
kiwi | szczypiorek | wegański majonez

tost z szynką szwardzwaldzką 14
warzywa | ser żółty | sos barbecue

bananowe racuchy 16
owoce | czekolada | bita śmietana

jajecznica z boczniakiem 18
cebula | świeży szpinak

wegańskie naleśniki 20
pieczona gruszka | por | roszponka | sos kokosowy

wątróbka drobiowa 22
blanszowane warzywa | sos z czerwonego wina, śliwek i czekolady

PRZYSTAWKI
12.00 - 22.00

kotleciki z tofu i czarnej fasoli 18
blanszowany por | pomidorowe guacamole

sałatka z sosem cytrynowo-pomarańczowym 19
pomidorki cherry | ogórek | melon | roszponka | cebula | orzechy

szarpany kurczak20
chlebki naan | pomidor | ogórek konserwowy

polędwiczki wieprzowe 24
pieczony czosnek | pieczona cebula | sos pieprzowy

tatar z łososia 26
orzechy nerkowca | ogórek konserwowy | cebula | czarne oliwki

DANIA GŁÓWNE
12.00 - 22.00

zupa dnia 8
hummus z czarnuszką 18
bataty | ogórek | marchewka | papryka

burger wegański 26
ogórek konserwowy | pomidor | cebula | wegański majonez | sałata | frytki

burger wołowy 28
100% wołowina | boczek | warzywa | frytki | sos musztardowy z burbonem

makaron z krewetkami 34
czarny makaron ryżowy | krewetki tygrysie | zielone warzywa | sos z zielonego curry

indyk confit38
purée pietruszkowe | surówka z czerwonej kapusty | sos porterowy

stek z tuńczyka 56
purée z czarnej fasoli | sos cytrynowy | sałatka

napoje

HERBATA

(20 gatunków)
mała 9/duża 14

KAWA
czarna
espresso
espresso macchiato
espresso doppio
americano
alternatywne
metody parzenia
drip
aeropress
drip lodowy
chemex
syfon

biala
małe
kieliszek 10 PLN /cappuccino
butelka 70 PLN
cappuccino duże
flat white
latte małe
latte duże
latte lodowa
mocca czarna/biała
kawa z lodami
frappé
caramel macchiato

7
7
10
10

12 - 15
12 - 15
12 - 15
25
25
10
12
12
12
14
14
15
15
15
16

gorąca czekolada

10

coca-cola /coca-cola zero/fanta/sprite
woda gazowana/niegazowana
sok cappy

6

ZIMNE

almdudler/club mate/club mate cola
yerbata/bombilla/wostok/john lemon

12

lemoniada
herbata mrożona

12
13

sok świeżo wyciskany
smufi

(na bazie soku/mleka/jogurtu naturalnego)

14/16
15

truskawka – banan
malina – brzoskwinia
szejk lodowy

(na bazie lodów waniliowych/śmietankowych)

truskawka/malina/banan

16

mocne
WINO
biale

kieliszek/karafka/butelka

domaine merlet

10/30/70

domaine de castelnau

10/30/70

domaine de castelnau

/70

cantina danese

/70

sauvignon blanc
Francja/Langwedocja
wegańskie
chardonnay
Francja/Langwedocja
wegańskie

CYTRYNÓWKA MiTo szot 9 / butelka (1 litr) 150

viognier
Francja/Langwedocja
wegańskie
pinot grigio
Włochy/Veneto

domaine millet chablis
chardonnay
kieliszek 10 PLN / butelka 70 PLN

/120

Francja/Burgundia

czerwone

kieliszek/karafka/butelka

caves vidigal

10/30/70

domaine falmet réserve

10/30/70

tinta roriz, castelao, cabernet
Portugalia/Lisboa
syrah, grenache, carignan
Francja/Langwedocja
wegańskie/biodynamiczne

domaine lasserre

/70

cantina danese

/70

prince de conti

/120

cabernet sauvignon
Francja/Langwedocja
primitivo
Włochy/Puglia

syrah, grenache
Francja/Langwedocja

prosecco

10/ /70

CYDR
circus strongman
circus sweet dancer
cydr słowiański
cydr grzany

12
12
12
12

DRINKI
mojito
cuba libre
cosmopolitan
margarita
apple splash
tequila sunrise
long island iced tea

PIWA REGIONALNE

19
19
19
19
19
19
29
9-14

