MENU
NA DOWÓZ
DANIA GŁÓWNE

PODKŁADKI

Frytki z batatów 

16,00

Kurczak Panko 

29,00

Quritto 

23,00

Polędwiczka 

39,00

Mac&Cheese 

23,00

Żeberka 

49,00

Sandacz 

43,00

jogurtowy sos czosnkowy
tortilla/kurczak/ser mozzarella/sos BBQ
frytki/makaron/ser cheddar/bekon/chrupki kukurydziane

Nachos&Company 

23,00

nachos/ser cheddar/papryka jalapeno/pomidory/śmietana/
guacamole/sos chilli

ZUPY

250/500ml

Krem z pieczonych pomidorów 

16,00

Chilli 

18,00

pomidory/mozzarella/bazylia

wołowina/pomidory/czerwona fasola/papryka/nachos/
ser cheddar/grzanka

22,00

podgrzybki/kiełbasa venete/włoszczyzna/parmezan/
śmietana/grzanka

32,00

intensywny wywar wieprzowo-wołowy/tare oparte na sosie
sojowym i katsuobushi/makaron/jajko/wołowina/
kiełki sojowe/nori/oliwa chilli

24,00

kurczak/mleko kokosowe/imbir/chilli/pomidorki cherry/
pieczarki/kolendra/ryż jaśminowy
plus krewetki 
33,00
zamiana ryżu na makaron ramen +3,00

SAŁATY

Cezar 

28,00

sałata rzymska/grillowany kurczak/pomidorki cherry/
sos Cezar/parmezan/grzanka
lub z krewetkami 

35,00

Grek 

21,00

pomidor/ogórek/oliwki/czerwona cebula/papryka/
ser grecki/oliwa/oregano/grzanka

Koza

28,00

kozi ser/migdały/granat/pomidory cherry/awokado/
mus figowy/vinaigrette/grzanki

160g kotlet

singiel 26,00 	 zestaw 32,00

Ostry 				singiel 28,00 	 zestaw 34,00
wołowina/bekon/ser cheddar/papryczka jalapeno/ogórek/
cebula/pomidor/nachos/sos chilli

Chicken				singiel 28,00 	 zestaw 34,00
kurczak w panko/ser cheddar/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/
czerwona cebula/sos sriracha mayo

singiel 26.00 	 zestaw 32,00

kotlet wegański/rukola/pomidor/ogórek/cebula/
ser mozzarella violife/sos czosnek/sos bbq
wołowina 200g/jajko sadzone/warzywa/sosy/
frytki lub ziemniaki pieczone

dodatkowy kotlet do burgera 

Vege Bowl29,00
falafel/prażona ciecieżyca/marynowana marchew/awokado/
bakłażan teriyaki/cipolline/ziemniaki/sałata/warzywa
sezonowe/nerkowce/sos limonkowy

400g

Spinachi 

25,00

Gnocchi 

28,00

Gamberi 

42,00

Bolognese 

26,00

spaghettoni/krewetki/białe wino/masło/czosnek/chilli/pietruszka
tagliatelle/sos bolognese/parmezan

PIZZA RZYMSKA z oryginalnych włoskich składników 30cm

Margherita 

23,00

Capricciosa 

27,00

Crudo 

29,00

Salami piccante 

29,00

Mista 

29,00

Asparagi

28,00

Vege

29,00

Veneta 

29,00

Trufla

29,00

sos pomidorowy/bazylia/mozzarella
sos pomidorowy/mozzarella/szynka cotto/pieczarki
sos pomidorowy/mozzarella/szynka dojrzewająca/
rukola/pomidorki
sos pomidorowy/mozzarella/salami piccante/jalapeno
sos pomidorowy/mozzarella/pieczarki/szynka/salami piccante

wołowina/ser cheddar/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/
cebula czerwona/sos

Naked Burger (bez bułki)

filet z sandacza/sos cytrynowo szafranowy/
purerozmarynowe/fasolka szparagowa

kluseczki włoskie/kurczak/grzyby/śmietana/parmezan

Tom Yum 

Vegeburger 			

żeberka wołowe/ziemniaki pieczone/szaszłyk warzywny/
sałatka z pomidorów i kaparów/sos BBQ

tagliatelle/szpinak/czosnek/śmietana/pomidory suszone/
bazylia/ser Gorgonzola

Ramen

Klasyczny 			

polędwiczka wieprzowa/mus z grzybów leśnych/
ziemniaki gratin/carpaccio z buraka

PASTY

Grzybowa

BURGERY

kurczak filet/panko/frytki/sos sriracha mayo/sałatka

sos biały/mozzarella/szparagi/por/migdały/suszone pomidory
sos pomidorowy/mozzarella wegańska/cukinia/kapary/
cebula/czosnek/oregano/oliwa truflowa
sos pomidorowy/mozzarella/kiełbasa venete/boczniaki/
rukola/oliwa truflowa
sos pomidorowy/mozzarella/pasta truflowa/szynka cotto/
mascarpone/rukola/oliwa truflowa
sos do pizzy pomidorowy/czosnkowy/bbq

3,00

MENU DLA DZIECI
30,00

Rosołek z makaronem 200 ml

9,00

Chrupiące kawałki kurczaka 

16,00

Kremowa pomidorowa z makaronem

+10.00

filet z kurczaka 100 g/frytki/mizeria

Zamówienia można składać na messengerze bądź pod numerami telefonu:

87 441 16 06
513 055 711

Dowóz na terenie Giżycka płatny 5zł.

