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ZUPY / soups
Zupa z czerwonej soczewicy i batatów, mleko kokosowe, chilli, kolendra ( 15,90 zł )
Red lentil soup with sweet potatoes, coconut milk, chilli, coriander
+ 3 krewetki tygrysie / + 3 tiger prawns ( 9 zł )
Zupa cebulowa, grzanka z cheddarem, pietruszka ( 13,90 zł )
Onion soup, cheddar crouton, parsley

PRZYSTAWKI & SAŁATY / starters & salads
Hummus - marynowane oliwki, chlebek pita ( 14,90 zł )
Hummus, marinated olives, pita bread
GRZANKI / Toasts
Hiszpańskie: chorizo, salsa pomidorowa, cheddar, bagietka naszego wypieku (2 szt.) ( 13,90 zł )
Spanish: chorizo, tomato salsa, cheddar, our baguette (2 pcs)
Z chrupiącym kurczakiem: pierś kurczaka, hummus, aioli, bagietka naszego wypieku (2 szt.) ( 13,90 zł )
With crispy chicken: chicken breast, hummus, aioli, our baguette (2 pcs)
Z kozim serem: ser kozi, chutney z papryki, bagietka naszego wypieku (2 szt.) ( 13,90 zł )
With goat cheese: goat cheese, pepper chutney, our baguette (2 pcs)
Chrupiące kalmary z pieprzem, mała sałatka, sweet chilli mayo, cytryna ( 19,90 zł )
Crispy squids with pepper, small salad, sweet chilli mayo, lemon
Krewetki z patelni z masłem czosnkowym, chorizo, papryka pieczona,
grzanka czosnkowa, pietruszka, limonka ( 23,90 zł )
Shrimps on the oven with garlic butter, chorizo, baked pepper, garlic crouton, parsley, lime
Nachos z sosem serowym sos serowy, cheddar, piklowane jalapeno, kolendra ( 11,90 zł )
Nachos with cheese sauce: cheese sauce, cheddar, pickled jalapeno, coriander
Nachos z szarpaną wieprzowiną szarpana wieprzowina bbq, sos serowy,
colesław z czerwonej kapusty, marchwi i ananasa, piklowane jalapeno, kolendra ( 14,90 zł )
Nachos with pulled pork: pulled bbq pork, cheese sauce, coleslaw with red cabbage,
carrot & pineapple, pickled jalapeno, coriander
Nachos z szarpaną wołowiną szarpana wołowina fajita, sos serowy,
salsa pomidorowa, guacamole, kolendra ( 16,90 zł )
Nachos with pulled beef: pulled beef fajita, cheese sauce, tomato salsa, guacamole, coriander
Sałata Energetyczna: falafel, hummus, pieczony burak, pomidor, ogórek, mix sałat, julienne
z buraka, marchwi, kapusty czerwonej, prażone pestki dyni i migdałów, vinegret ( 27,90 zł )
Energy salad: falafel hummus, baked beetroot, tomato, cucumber, salad mix,
beetroot & carrot & red cabbage julienne, roasted pumpkind seeds & almonds, vinegrette
Sałata Moment: panierowany kozi ser, pomidor, ogórek, słodkie chilli, mix sałat,
julienne z buraka, marchwi, kapusty czerwonej, pieczone buraczki, vinegret ( 29,90 zł )
Moment salad: breaded goat cheese, tomato, cucumber, sweet chilli, salad mix,
beetroot & carrot & red cabbage julienne, roasted beetroots, vinegrette
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DANIA GŁÓWNE / main dishes
Filet z dorsza atlantyckiego z pieca pod ziołową kruszonką, puree ziemniaczane z bazylią,
split tomato dressing, pesto z suszonych pomidorów i bazylii ( 36,90 zł )
Atlantic cod ﬁllet from the oven, herb crumble, potato puree with basil,
split tomato dressing, dried tomato & basil pesto
Chrupiący kurczak: panierowane kawałki piersi z kurczaka (marynowane w maślance i estragonie),
ręcznie krojone frytki, mix sałat, aioli ( 29,90 zł )
Breaded pieces of chicken breast (marinated in buttermilk and tarragon), hand cut chips, salad mix, aioli
Fish & chips z dorsza atlantyckiego w cydrowej tempurze, ręcznie krojone frytki,
mix sałat, aioli ( 33,90 zł )
Fish & chips from atlantic cod in cider tempura, hand cut chips, mix salad, aioli
Falafel Plate: falafel, hummus, bulgur z miętą, kiszony ogórek, pieczone buraczki,
marynowane oliwki, kimchi, mix sałat, julienne z buraka, marchwi, kapusty czerwonej,
pesto z bazylii, pesto z suszonych pomidorów, pita ( 28,90 zł )
Falafel Plate: falafel, hummus, bulghur with mint, preserved cucumber, baked beetroot, marinated olives,
kimchi, salad mix, beetroot & carrot & red cabbage julienne, basil pesto, dried tomato pesto, pita
Kus kus: warzywa grilowane, harissa z jogurtem, mix sałat, prażone pestki dyni i migdałów, pita
Couscous: grilled vegetables, harissa with yoghurt, salad mix, roasted pumpkin seeds & almonds, pita
Do wyboru / to choose:
- z kurczakiem / with chicken ( 28,90 zł )
- z falafelem / with falafel ( 26,90 zł )
- z kozim serem / with goat cheese ( 29,90 zł )
- z tofu / with tofu ( 26,90 zł )
Mezze: hummus, pierś zkurczaka marynowana w imbirze, szarpana wieprzowina z sałatką z ogórka
z miętą i orzechami ziemnymi z orientalnym dressingiem, szarpana wołowina bbq, kasza bulgur
z grillowanymi warzywami, marynowane oliwki, kiszone ogórki, pieczone buraki, kimchi, tahini z jogurtem,
muchamara, jogurt z harissą, chlebek pita z czarnuszką ( 59,90 zł )
Mezze: hummus, chicken breast marinated in ginger, pulled pork with cucumber salad with mint & peanuts
with oriental dressing, pulled beef bbq, bulgur with grilled vegetables, pickled olives, pickled cucumbers,
baked beets, kimchi, tahini with yogurt, muchamara , yogurt with harissa, pita bread with black cumin
Tofu plate: tofu pieczone w harissie, hummus, pieczone buraczki, burgul z chermoulą, marynowane oliwki,
kiszone ogórki, mix sałat, kolendra, oliwa z oliwek, limonka, chlebek pita z czarnuszką ( 28,90 zł )
Tofu plate: Tofu baked in harissa, hummus, baked beetroot, burgul with chermoulla, marinated
olives, pickled cucumbers, lettuce mix, coriander, olive oil, lime, pita bread with black cumin
Curry tajskie żółte curry na mleku kokosowym, słodkie ziemniaki, papryka, cukinia, czerwona cebula,
kolendra, orzechy nerkowca, kiełki fasoli mung, ryż jaśminowy
Thai yellow curry on coconut milk, sweet potatoes, peppers, zucchini, red onion, coriander,
cashews, mung bean sprouts, jasmine rice
Do wyboru / to choose:
- z tofu / with tofu ( 24,90 zł )
- z kurczakiem / with chicken ( 26,90 zł )
- z krewetkami / with shrimps ( 32,90 zł )
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BURGERY & SANDWICHE / burger & sandwich
Z szarpaną wieprzowiną: szarpana wieprzowina, śliwkowy bbq, colesław z czerwonej kapusty
i marchwi z ananasem, aioli, mix sałat, sałatka z ogórków z miętą i orzeszkami ziemnymi
z orientalnym dressingiem, bułka maślana ( 24,90 zł )
With pulled pork: pulled pork, plum bbq, red cabbage and carrot with pineapple, aioli, mixed lettuce,
cucumber salad with mint and peanuts with oriental dressing, shortbread
Z szarpaną wołowiną (polany sosem serowym):
szarpana wołowina, colesław z czerwonej kapusty, kwaśnej śmietany i estragonu,
mix sałat, aioli, piklowane jalapeno, bułka maślana, sos serowy ( 25,90 zł )
With pulled beef (poured with cheese sauce): pulled beef, red cabbage, sour cream and tarragon,
mix of lettuce, aioli, pickled jalapeno, butter roll, cheese sauce
Z chrupiącym kurczakiem: panierowana pierś z kurczaka (marynowana w maślance i estragonie),
boczek, salsa pomidorowa, aioli, mix sałat, bułka maślana ( 22,90 zł )
With crispy chicken: breaded chicken breast (marinated in buttermilk and tarragon),
bacon, tomato salsa, aioli, lettuce mix, butter roll
Falafel burger: falafel, hummus, salsa pomidorowa, karmelizowne buraki,
kiszony ogórek, mix sałat, chlebek pita z czarnuszką ( 22,90 zł )
Falafel burger: falafel, hummus, tomato salsa, caramelized beetroot,
pickled cucumber, salad mix, pita bread with black cumin
Z kozim serem: panierowany kozi ser, dynia pieczona w harissie, konﬁtowana papryka,
chutney z papryki, pesto z suszonych pomidorów, mix sałat, bułka maślana ( 26,90 zł )
With goat cheese - breaded goat cheese, pumpkin roasted in harissa, conﬁt pepper,
chutney from pepper, dried tomato pesto, lettuce mix, butter roll
Wołowy: rostbef stekowy, cheddar, boczek, aioli, mix sałat, ogórek kiszony,
salsa pomidorowa, bułka maślana ( 26,90 zł )
Beef: steak roastbeef, cheddar, bacon, aioli, salad mix, pickled cucumber, tomato salsa, butter roll
Hiszpański: rostbef stekowy, chorizo, karmelizowana cebula, cheddar,
aioli, salsa pomidorowa, mix sałat, bułka maślana ( 28,90 zł )
Spanish: steak roastbeef, chorizo, carmelised onion, cheddar, aioli, tomato salsa, salad mix, butter roll
+ małe frytki do burgera / + small fries for Burger ( 8,90 zł )
Duże frytki (350 g) + aioli / + Large fries (350 g) + aioli ( 14,90 zł )

DANIA DLA DZIECI / for kids
Pierś kurczaka z patelni, ręcznie krojone frytki, mizeria z ogórka, domowy ketchup ( 16,90 zł )
Fried chicken breast, hand cut chips, cucumber salad, homemade ketchup
Nuggetsy z dorsza atlantyckiego w panco, ręcznie krojone frytki,
mizeria z ogórka, domowy ketchup ( 17,90 zł )
Atlantic cod nuggets in panco, hand cut chips, cucumber salad, homemade ketchup

?

SPYTAJ KELNERA O WYBÓR DZISIEJSZYCH DESERÓW I CIAST
LUB ZAJRZYJ DO NASZEJ WITRYNY ZE SŁODKOŚCIAMI.
ALSO ASK YOUR WAITER OR CHECK OUR FRIDGE.

danie wegetariańskie

danie wegańskie

danie bez glutenu*

*w lokalu ChwilaMoment funkcjonuje piekarnia, mogą znajdować się śladowe ilości glutenu

bądź na bieżąco / stay up to date:
facebook.com/chwilamomentgdynia

