Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek alergie bądź ograniczenia żywieniowe, prosimy o informację.
Będziemy starali się smacznie zastąpić wybrane składniki potraw.
Pełne menu z listą alergenów dostępne jest u obsługi
If You have any allergies or other restrictions please let us know and we will prepare your dish so that you can enjoy it.
Ask waiter for a full menu with allergens.

ZUPA DNIA soup of the day
PRZYSTAWKI starters
KALMARY W TEMPURZE Z SOSEM SWEET CHILLI I JOGURTOWYM Z TAMARYNDOWCEM dla 2 osób
[Calamari in tempura served with sweet-chilli and yoghurt with tamarind sauces - for two]

PIEROŻKI GYOZA Z PASTĄ Z KREWETEK, BONITO I SOSEM SOUR SOYA
[Gyoza dumplings with shrimp paste, bonito and sour soya sauce]

ŻABIE UDKA Z SOSEM MANGO - HABANERO
[Frog legs with mango - habanero sauce]

CARPACCIO Z MACKI OŚMIORNICY Z EMULSJĄ PAPRYKOWĄ i aromatyzowanym rozmarynem
[Octopus tentacle carpaccio with paprika emulsion and flavored rosemary]

PRZEGRZEBEK NA CZARNYM PUREE Z PIECZONEGO CZOSNKU,
pudrem z chorizo i kiszoną rzodkiewką

[Scallop on black puree of roasted garlic, chorizo powder and pickled radish]

52 PLN

33 PLN

33 PLN

42 PLN

40 PLN

SAŁATKI salads
PIKANTNA TAJSKA SAŁATKA Z GRILLOWANYMI KREWETKAMI, FASOLĄ EDAMAME,
prażonymi migdałami, chrupiącymi won ton, białą rzodkwią i dymką z dressingiem limonkowym z chilli

[Spicy Thai salad with grilled shrimps, edamame beans,roasted almonds, crispy won ton, white radish and spring onions
with lime dressing with chill]
52 PLN

SAŁATKA JEROZOLIMSKA Z SEREM PROVOLA,
kompresowanym ogórkiem z musztardą francuską, kaszą bulgur, czerwoną cebulą i kolendrą
[Jerusalem salad with Provola cheese, compressed cucumber with French mustard,
bulgur, red onion and coriander]

Nasze potrawy przygotowywane są wyłącznie ze świeżych produktów.
Jajka mamy ze wsi, warzywa i owoce z targowisk, a owoce morza przyjeżdzają jeszcze żywe prosto z targu rybnego.

42 PLN

DANIA GŁÓWNE main courses
PAK CHOI, MARCHEW, PIETRUSZKA W TEMPURZE Z RYŻEM JAŚMINOWYM
w sosie ze słodko-kwaśnego chilli i mleka kokosowego

[Pak choi, carrot, parsley root in tempura with jasmin rice in sour and sweet chilli sauce with coconut milk]

42 PLN

GRILLOWANY KALMAR W GLAZURZE Z KMINU I CYTRYNY NA HUMMUSIE
z sałatką z pomidorami, czerwoną cebulą, oliwkami Kalamata, ogórkiem i fetą

[Grilled squid in cumin and lemon glaze on hummus with tomatoes, onion, olives, cucumber and feta cheese]

55 PLN

OŚMIORNICA PO GALICYJSKU Z GRILLOWANYMI ZIEMNIAKAMI,
cebulkami w occie balsamicznym z salsą mango jalapeño

[Galician octopus with grilled potatoes, onion in balsamic vinegar with jalapeño mango salsa]

79 PLN

KREWETKI Z PATELNI

- klasyczne: czosnek, chilli i pietruszka

[shrimps fried with garlic, chilli and parsley]

- w sosie mango z mlekiem kokosowym, musztardą francuską i bonito

[shrimps in mango sauce with coconut milk, french mustard and bonito]

- duszone z ziemniakami, jarmużem i chorizo aromatyzowane skórką limetki
[fried shrimps with potatoes, kale and chorizo flavored with lime]

56 PLN
58 PLN
60 PLN

BURGER Z KREWETKAMI Z PANKO, SEREM TALEGGIO, JALAPEÑO, RUKOLĄ, SAŁATĄ RZYMSKĄ,

grillowanym pomidorem, guacamole, majonezem z wędzonej papryki, domowymi frytkami i sosem mango-curry
[Burger with shrimps in panko, tallegio cheese, jalapeno, lettuce, grilled tomato,
guacamole, smoked pepper mayo, homemade fries and mango-curry sauce]

PRZEGRZEBKI NA SZAFRANOWYM RISOTTO Z CHIMICHURRI I CUKINIOWYM SPAGHETTI
[Scallops on saffron risotto with chimichurri and zucchini spaghetti]

48 PLN
80 PLN

STEK Z TUŃCZYKA W GLAZURZE MISO NA MAKARONIE RAMEN z bulionem imbirowym

i sałatką z glonów wakame

[Tuna steak in miso glaze on ramen noodles with ginger broth and wakame algae salad]

SEAFOOD TADŻIN [dla 2 osób]
krewetki, ośmiorniczki baby, kalmar, pomidory, oliwki, jajo, kolendra, przyprawy korzenne, kasza bulgur, pita
[Tajine for 2 people: shrimps, baby octopus, calamar, tomatoes, egg, coriander, bulgur and pitta bread]

SKIRT STEAK Z SOSEM MISO BUTTER, grillowanymi ziemniakami i kolbą kukurydzy
[Skirt steak with miso butter sauce, grilled potatoes and corn]

82 PLN

130 PLN
75 PLN

PASTA
TAGLIOLINI NERI W SOSIE BLOODY MARY Z BURATTĄ I SAŁATKĄ ZIOŁOWĄ (V)
[Tagliolini neri in Bloody Mary sauce with buratta and herb salad]

TAGLIATELLE NERI Z OŚMIORNICZKAMI BABY, PESTO BAZYLIOWYM i ricottą z pieprzem cayenne
[Tagliatelle neri with octopus baby, basil, pesto and ricotta with cayenne pepper]

MAKARON UDON Z KREWETKAMI W SOSIE ORZECHOWO – kokosowym z chili, imbirem i szalotką
[Udon noodles with shrimps in peanut-coconut sauce with chilli, ginger and roasted shallots]

SPAGHETTI ALIO OLIO E PEPERONCINO Z OWOCAMI MORZA
[Spaghetti alio olio e peperonciono with seafood]

45 PLN
55 PLN
55 PLN
56 PLN

DESERY desserts
CREMA CATALANA Z OWOCAMI
[Crema catalana with fruits]

SERNIK MANGO Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ I PUDREM Z PISTACJI
[Mango cheesecake with white chocolate and pistachio powder]

19 PLN
19 PLN

Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek alergie bądź ograniczenia żywieniowe, prosimy o informację.Będziemy
starali się smacznie zastąpić wybrane składniki potraw.
If You have any allergies or other restrictions please let us know and we will prepare your dish so that you can enjoy it.

