MENU
PITA FALAFEL
(3 falafele z dużą ilością dodatków i sosów w arabskim pieczywie)
- klasyczna 12,90zł
- cheddar (vegan) 14,50zł
- mango 16,50zł
- granat-bakłażan 17,00zł
- awokado-ananas 17,00zł
- jalapeno(ostry) 15,50zł
- gruszka-ser pleśniowy 17,00zł
BURGERY
(bułka z sezamem lub wieloziarnista )
(bułka bezglutenowa + 3zł)
-Komosa (podajemy z sosami: mango chutney i curry) 16,50zł
-Morski (podajemy z sosami: tzatziki i tahini) 15,50zł
-Falafel (podajemy z hummusem i sosem tahini)15,50zł
dodatki: sosy +1zł, ser +2zł, jalapeno +1zł, rzepa kiszona +2zł, ogórek arabski +2zł
HUMMUS
(podajemy z pitą)
-klasyczny 14,50zł
-z granatem 16,50zł
-falafelami 19,90zł
-z suszonymi pomidorami 16,50zł
-harissą (ostry) 16,50zł
TALERZ MANGO 21,90zł
(podajemy z pitą)
(hummus, mango, 4 falafele, bakłażan, pasta harissa, oliwa, pietruszka, słodka papryka,)
SZAKSZUKA z BAKŁAŻANEM 14,50zł
(podajemy z pitą)
(smażone pomidory z bakłażanem i innymi warzywami)
MANGO STICKY RICE 16,90zł
(oryginalny tajski ryż kleisty z mango, polany słodkim sosem z mleczka kokosowego i posypany
granatem)
CHIA MANGO 15,90zł
(nasiona chia na mleku kokosowym i sojowym, podawane z mango)
SAŁATKA MANGO 19,90zł
(mango, awokado, papryka, granat, pomidorki koktajlowe, szpinak, rukola polane octem
balsamicznym)

ZUPY od 8zł
FRYTKI z ZIEMNIAKA(belgijska odmiana)
-małe 6zł
-duże 9zł
DESERY
-tapioka z mango 10zł
-tofurnik z mango 10zł
-ciasta od 8zł
SMOOTHIES 14,50zł
-GREEN
( porzeczki, jabłko, banan, szpinak, spirulina)
-HEMP
(białko konopne, przecier mango, banan, jabłko, mleko kokosowe)
-MANGO
(Przecier mango, pomarańcza, banan, jagody goji)
HERBATY ORGANICZNE 6,00zł
(breakfast, earl grey, mango, zielona klasyczna, czerwone owoce, cytrusowa)
KAWY
( wszystkie kawy robimy na świeżo palonej 100% arabice ETIOPIA-INDONEZJA, jest to kawa z
certyfikatem organic oraz fairtrade)
-espresso 5zł
-podwojne 7zł
-americano 7zł
-americano z mlekiem 8zł
-cappuccino 8zł
-latte 9,50zł
-latte smakowe(z syropem) 10,50zł
CZEKOLADA NA GORĄCO 11,50zł
(z certyfikatem fairtrade)
PIWO od 8zł
CYDR od 11zł
WODA 5zł
LEMONIADA
-klasyczna 7zł
-mango 10zł
NAPOJE
-john lemmon, bombilla i inne 9,50zł
SOKI WYCISKANE od 6 zł
(pamarańcza, grejpfrut, marchew, jabłko)

LUNCH 19,90zł
(od pon. do pt. w godz. 12-16)
WEEKENDOWE ŚNIADANIA
(sob.-ndz. w godz. 11-14 szakszuka z bakłażanem i owsianka z mango z dowolną kawą za 15,90zł)

