
MENU CAŁODNIOWE
PRZEKĄSKI

Niestety nie możemy zagwarantować braku śladowych ilości orzechów i glutenu w naszych daniach. VAT jest doliczony automatycznie do wszystkich cen
wysoka zawartość białkawegetariańskie bez glutenu zawiera orzechy

 Proszę poinformuj obsługę o wszelkich alergiach. Niektóre z dań mogą również być przygotowane bez glutenu. Zapytaj obsługę. Dla grup powyżej 8 osób, doliczamy do rachunku 10% serwisu. Rachunki dzielimy tylko dla grup do 8 osób

ZAPYTAJ O NASZE DESERY

SHARING PLATTER FOR TWO 52 PLN
prosciutto, salami, chorizo, camembert, ser pleśniowy,

ser kozi, grana padano, oliwa z oliwek & ocet balsamiczny, 
marynowane cebulki, sycylijskie oliwki zielone i czarne,

domowy flatbread z ziołami i czosnkiem

CRISPY CALAMARI RINGS 23 PLN
panierowane krążki z kalmarów 

na miksie sałat z salsą paprykową

DODATKI 8 PLN

DANIA GŁÓWNE

SAŁATKA SLAW
PIECZONE ZIEMNIAKI ROZMARYNOWE

FRYTKI
SAŁATKA OGRODOWA

ZIELONA FASOLKA SAUTÉE Z CZOSNKIEM

COD & SALSA AGRESTO 44 PLN        
filet z dorsza z ziołową salsą agresto z prażonymi 
orzechami włoskimi i migdałami, na kremowym

pęczaku z musem cytrynowym i zielonym groszkiem

CHORIZO DIABLO PIZZA 32 PLN
sos pomidorowy, mozzarella, chorizo, oliwa czosnkowa, przyprawa peri peri, śwież chilli

PERA PIZZA BIANCA 31 PLN      
sos czosnkowy, mozzarella, gruszka, karmelizowana cebula świeża rukola 

PIZZA
* Nasze pizze robione są w klasycznym stylu Romano – cienkie i chrupiące

NAPOLETANA PIZZA 25 PLN
sos pomidorowy, świeża mozzarella & listki bazylii 

CLASSIC NEW YORKER BURGER 34 PLN
bułka brioszka, burger wołowy 170g, ser amerykański, polski wędzony boczek,

 pikle, czerwona cebula, sos BBQ i sałata 

BRITISH LAMB BURGER 36 PLN
bułka brioszka, domowy burger z brytyjskiej jagnięciny 170g

marchewkowe chrupki, sos tzatziki, świeża rukola, szpinak & czerwona cebulka

GRILL
* Wszystkie nasze burgery robimy sami i serwujemy je z 2 dodatkami wliczonymi w cenę: sałatka slaw i frytki

SAŁATKI

DIPPING PLATTER FOR TWO 41 PLN      
tradycyjny hummus izraelski, świeża salsa paprykowa, 
tzatziki, chimichurri, domowe nachosy kukurydziane, 

warzywne crudité, sycylijskie oliwki zielone i czarne

COCONUT PRAWNS 28 PLN
krewetki (ok. 100g) w panierce kokosowej, 

chrupiące nitki sojowe z curry mayo

BLACK TAGLIATELLE WITH SAUTEE PRAWNS 36 PLN
czarny makaron z krewetkami (ok. 100g) podsmażonymi 

na białym winie z czosnkiem, 
cebulą i świeżym chilli & rukolą

 

BBQ CHICKEN PIZZA 33 PLN
BBQ sos, mozzarella, szarpany kurczak, papryka marynowana, czerwona cebula

HALLOUMI BURGER 36 PLN
bułka brioszka, grillowane halloumi, hummus z karmelizowaną cebulką, czerwona

cebula, marynowana czerwona papryka, świeża rukola i szpinak
+ DODAJ EXTRA BURGERA WOŁOWEGO + 13 PLN

‘EL PATRON’ MEXICAN BURGER 36 PLN      
bułka brioszka, burger wołowy 170g, ser amerykański, salsa paprykowa 

z awokado, jalapenos, czerwona cebula, domowy sos chipotle, 
sałata lodowa, kukurydziane nachosy

ALCHEMIST BEEF TATAR 29 PLN
klasyczny tatar wołowy z cebulką, ogórkiem konserwowym, 

kaparami, suszonymi pomidorami, musztardą Dijon, 
żółtkiem, chipsami z marchewki i odrobiną magii, 

serwowany z chlebem wiejskim

KING PRAWN TOSTADAS 32 PLN
krewetki królewskie (ok. 75g), 3 chrupiące tortille 

kukurydziane, chimichurri, czerwona kapusta, salsa 
paprykowa, ser feta, domowy ostry sos chipotle, mięta

DIPY 3 PLN
SRIRACHA MAYO

CURRY MAYO
GARLIC DIP

BBQ DIP
SWEET CHILLI

OSTRY SOS CHIPOTLE

STEAK  CHIMICHURRI 62 PLN         
soczysty antrykot wołowy (ok. 300g) sos chimichurri, 

pieczone ziemniaki rozmarynowe, grillowana 
czerwona cebulka, sałatka ogrodowa i dip czosnkowy

+ DODAJ PORCJĘ ZIELONEJ FASOLKI  + 8 PLN
+ ZRÓB SURF & TURF: 4 KREWETKI KRÓLEWSKIE + 16 PLN

SWEET POTATO WEDGES 18 PLN
paluszki z batatów z posypką Cajun, domowe dipy: 

sriracha mayo & garlic dip

CLASSIC ISRAELI HUMMUS & PITA 18 PLN
tradycyjny hummus izraelski z dodatkiem oliwy z oliwek,

kuminu i słodkiej papryki, serwowany z domową pitą z za’atar

POSH FISH & CHIPS 37 PLN
panierowany filet z dorsza, kratka frytek, 

sos tatarski, purée z zielonego groszku 
z miętą & ocet słodowy

GARLIC & BBQ STICKY  RIBS 44 PLN    
żeberka wieprzowe, wolno pieczone w czosnku & BBQ,
podwędzane na zimno w Bradley Smoker & pieczone

ziemniaki, home-slaw & korniszony

ISRAELI MUJADDARA SALAD 29 PLN    
szpinak, czarna soczewica, biały ryż, salsa paprykowa, świeża mięta, hummus 
klasyczny, marynowany burak, ser feta, granat, pestki 
słonecznika, papryczka chilli, natka pietruszki, dressing chimichurri 
+ DODAJ FLATBREAD + 6 PLN /+ DODAJ EXTRA KAWAŁKI GRILLOWANEGO KURCZAKA + 8 PLN

HALLOUMI SALAD  36 PLN           
szpinak, komosa ryżowa, pomidorki koktajlowe, grillowane halloumi, suszone pomidory

 i żurawina, marynowany burak, czerwona cebulka, dressing miodowo-musztardowy
+ DODAJ FLATBREAD + 6 PLN /+ DODAJ EXTRA KAWAŁKI GRILLOWANEGO KURCZAKA + 8 PLN

+ DODAJ BURGERA WOŁOWEGO + 13 PLN + DODAJ 3 KREWETKI KRÓLEWSKIE + 14 PLN

PORTUGESE PERI PERI CHICKEN-IN-A-BASKET42 PLN          
soczyste udko kurze pieczone w ostrych przyprawach peri peri, 

pieczone ziemniaki, grillowana czerwona cebula & kolba 
kukurydzy, home-slaw, grillowana cytryna & ostry dip

+ OPCJA VEGE (WYMIEŃ KURCZAKA NA HALLOUMI) + 4 PLN

ORANGE BUFALA SALAD 41 PLN    
włoska mozzarella bufala, rukola, kandyzowane orzechy włoskie, świeże pomarańcze, 
pomidorki koktajlowe, balsamiczna glazura, domowy flatbread z ziołami i czosnkiem
+ DODAJ EXTRA PROSCIUTTO + 12 PLN

MOHAN’S NEPALESE CHICKEN CURRY 36 PLN
aromatyczne nepalskie curry z kurczakiem, 

białym ryżem, sałatką, ziołowym flatbreadem i raitą
+ DODAJ EXTRA KAWAŁKI GRILLOWANEGO KURCZAKA + 8 PLN

THAI CHICKEN SALAD 32 PLN                 
makaron ryżowy, sałata lodowa, spaghetti z ogróka i marchewki, świeża 

papryka, marynowany kurczak, świeże chilli, orzeszki, ziarno sezamu, 
świeża mięta, dressing mango, prażynki krewetkowe 

+ ADD 3 EXTRA KING PRAWNS + 14 PLN 

+ SWEET POTATO WEDGES ZAMIAST FRYTEK + 10 PLN

GOAT CHEESE STEAK 43 PLN
grillowany stek kozi, liście szpinaku i rukoli,

czarna soczewica Beluga, prażone orzechy włoskie
dressing malinowy

+ DODAJ EXTRA FLATBREAD + 6 PLN


