Naleśniki Wytrawne

(min. 400g)

podajemy z sosem do wyboru

1. Ser żółty, zioła (min. 300 g) Vege
2. Szpinak, suszone pomidory, mozzarella Vege
3. Biały ser, ziemniaki, cebula Vege / skwarki 13 zł
4. Szynka, pieczarki, ser żółty
5. Pasta z ciecierzycy, pomidor, rukola Vege
6. Meksykański (pikantny) – kurczak, warzywa
7. Tortilla z kurczakiem w panierce
warzywa, ser żółty, primavera
8. Gyros – kurczak, cebula, ser sałatkowy,
kukurydza, sałata, pomidor
9. Kurczak Tikka Masala
10. Mięso mielone, ser żółty, zioła

10,5 zł
16 zł
/ 14 zł
14,5 zł
16,5 zł
18 zł
20,5 zł
19 zł
19,5 zł
18 zł

11. Kebab – kurczak, kapusta, ogórek cebula
sos czosnkowy i 1000 wysp
12. Szynka, salami, pieczarki, ser żółty, ketchup
13. Kurczak z kurkami, cebula, śmietana
14. Mięso mielone (bolognese), ser żółty
15. Krewetki, cukinia, camembert, rukola
16. Shoarma z kurczaka, cebula, ser żółty
17. Kurczak pesto, mozzarella, pomidor
18. Łosoś pieczony, szpinak,
mozzarella, suszone pomidory
19. Burrito (pikantny) – mięso mielone, warzywa,
salsa, ser żółty, sos pomidorowy

Naleśniki zapiekane z serem

18,5 zł
16,5 zł
21 zł
17,5 zł
23,5 zł
19 zł
20 zł
24 zł
19 zł

(min. 400g)

zapiekane w piecu z serem żółtym i sosem

1. Lasagna mięsna, ser żółty,
sos beszamel i pomidorowy
2. Strudel ze szpinakiem i serem Ricotta,
sos beszamel i pomidorowy Vege

18,5 zł
17,5 zł

3. Krewetki, camembert, cukinia,
sos beszamel
4. Meksykański (pikantny) kurczak, warzywa,
oliwki, sos pomidorowy

24,5 zł
19 zł

sosy: pomidorowy, czosnkowy, 1000 wysp, jogurtowo koperkowy
zmiania ciasta: na gryczno-lniane, ziemniaczane 1 zł
dodatkowy sos 1 zł
zapieczenie (w sosie beszamelowym i pomidorowym) – 1,5 zł

Naleśniki Słodkie (

Pancakes

min. 300g)

1. Konfitura: wiśnia lub truskawka (min. 200g)
2. Banan, czekolada, bita śmietana
3. Raffaello, mascarpone, wiórki, biała czekolada
4. Ferrero, mascarpone, Manekinella, orzechy laskowe
5. Kinder Bueno, Manekinella, mascarpone, maliny

9 zł
12 zł
17 zł
17,5 zł
18 zł

(min. 400g)

1. Kinder country, orzechy laskowe, sos toffi
2. M&M’s, nutella, sos śmietanowy
3. Maxi king, mascarpone, orzechy ziemne
4. Maliny, biała czekolada, sos śmietanowy
5. Manekinella, orzechy laskowe, sos śmietanowy

15 zł
15 zł
18,5 zł
15,5 zł
16 zł

sosy: czekoladowy, śmietanowy, toffi

Tagliatelle Naleśnikowe

Sałatki

(min. 400g)

wstążki z ciasta naleśnikowego

1. Carbonara
2. Łosoś grillowany, szpinak, śmietana
3. Kurczak z kurkami, cebula, rukola, śmietana
4. Pad Thai z krewetkami i chilli

Zupy

20 zł
24 zł
21 zł
24,5 zł

1. Cesare z kurczakiem grillowanym
2. Cesare z paluszkami kurczaka
3. Grillowany ser Haloumi z warzywami i humusem
4. Łosoś grillowany w sosie musztardowo miodowym

19,5 zł
19,5 zł
23 zł
23,5 zł

Nasze Napoje

(min. 300ml)

podawane z zapieczonym chlebem

1. Krem borowikowy Vege
2. Żurek z jajkiem i kiełbasą

(min. 400g)

podajemy z pieczywem (2 bułeczki) i masłem czosnkowym

w butlece

12,5 zł
12,5 zł

1. Lemoniada 0,4l
2. Sok ze świeżych grejpfrutów lub pomarańczy 0,4l

Torba papierowa 1,5 zł
Menu na wynos obowiązuje od 29.10.2020

5 zł
8 zł

