MENU NA WYNOS
ZUPY: 300 ml/ porcja :
•

Krem pomidorowy z bazylią i śmietanką 9 zł

•

Wegatariański krem chrzanowy 9 zł

•

Zupa gulaszowa 13 zł

DANIA GŁÓWNE: 500 g/porcja:
•

Curry z kurczaka z mleczkiem kokosowym, ryż gotowany z kurkumą, warzywa grillowane 23 zł

•

Grillowana pierś z kurczaka, ziemniaczki opiekane w ziołach, surówka z marchwi i ananasa 23 zł

•

Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką colesław 24 zł

•

Chicken strogonow podany z kluseczkami oraz surówką colesław 23 zł

•

Indyjskie curry z cieciorką i fasolką z ryżem z warzywami 20 zł

•

Spaghetti bolognese 18 zł

BURGERY: 400-450 g/porcja:
•

PULLED PORK CLASSIC szarpana wieprzowina, sałata, pomidor, ogórek kiszony, czerwona cebula,

sos BBQ oraz sałatka colesław 100 g 26 zł
•

PULLED PORK BECON & CHEDDAR szarpana wieprzowina, ogórek, bekon, ser cheddar, ogórek
kiszony, czerwona cebula, sos BBQ oraz sałatka colesław 100 g 28 zł

•

PULLED PORK RED ONION & MUSTARD szarpana wieprzowina, ser lazur, pomidor, konfitura z
czerwonej cebuli, sos musztardowo-miodowy oraz sałatka colesław 100 g 28 zł

MENU NA WYNOS
SAŁATY: 300 g/porcja:
•

ANDALUZYJSKA z grillowanym kurczakiem, serem lazur oraz z warzywami 19 zł

•

GRECKA z serem feta, warzywami, czarnymi oliwkami, cebulką 17 zł

•

SZEFA mix sałat z kozim serem, buraczkami i prażonym słonecznikiem 19 zł

•

KALIFORNIJSKA pierś z kurczaka, ogórek, camembert, prażone pestki dyni, miód 25 zł

•

PORTUGALSKA pierś z kurczaka, pomidory koktajlowe, ser feta, czerwona cebula, papryka 25 zł

DO SAŁAT PODAJEMY: bułeczki ciabatta, sos vinaigrette

MINI WYPIEKI: 4 sztuki/porcja
•

Ciastka francuskie mix 4 smaków: owocowe, z jabłkiem, budyniowe, klonowe- 6 zł

NAPOJE:
•

Woda niegazowana/gazowana butelka szklana 0,33 l - 4 zł

•

Coca-cola, Sprite puszka 0,33l - 5 zł

•

Soki: jabłko, pomarańcza, grejfrut 1l- 8 zł

SOSY:
•

VINAIGRETTE 0,33 l- 22 zł

•

VINAIGRETTE 0,7 l- 36 zł

ZAMÓWIENIA: 519340881 lub 797700329
Możliwość zamówienia abonamentu na cały tydzień.
Skomponuj z nami swoje tygodniowe menu.
Zniżka 10% przy zamówieniu powyżej 200 zł za cały tydzień (od pon-pt)
Przy odbiorze własnym dodatkowo - 5%

