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ZUPY / soups
Zupa z czerwonej soczewicy i batatów, mleko kokosowe, chilli, kolendra ( 13 zł )
Red lentil soup with sweet potatoes, coconut milk, chilli, corriander
+ 3 krewetki tygrysie / + 3 tiger prawns ( 8 zł )
Zupa cebulowa: grzanka z serem cheddar, pietruszka ( 11 zł )
Onion soup: crouton with cheddar, parsley
Zupa dnia: zapytaj kelnera co dziś serwujemy
Ask waiter

SAŁATY / salads
Energetyczna: hummus, świeży burak, marchew, ogórek, pomidor,
mix sałat, migdały, pestki dyni, vinegrette ( 25 zł )
Energy salad: hummus, fresh beetroot, carrot, cucumber, tomato, salad mix,
almonds, pumpkin seeds, vinegrette
Moment: chrupiący panierowany kozi ser, mix sałat, pomidor, ogórek,
chorizo, sos sweet chilli, świeży burak, marchew, vinegrette ( 28 zł )
Moment salad: crispy breaded goat cheese, salad mix, tomato, cucumber, chorizo,
sweet chilli sauce, fresh beetroot, carrot, vinegrette

DANIA GŁÓWNE / main dishes
Grilowany Dorsz: pomidorowe casserole, chorizo, mule,
koper włoski, seler naciowy, grilowana bagietka czosnkowa ( 36 zł )
Grilled cod ﬁllet: tomato casserole, chorizo, mussels, green celery, grilled garlic baguette
Chrupiący kurczak w maślance i estragonie: pierś kurczaka,
ręcznie krojone frytki, mix sałat, aioli ( 28 zł )
Crispy chicken in buttermilk & tarragon: chicken breast, hand cut chips, salad mix, aioli
Fish & chips: ﬁlet z dorsza, ręcznie krojone frytki, aioli, mix sałat ( 30 zł )
Fish & chips: cod ﬁllet, hand cut chips, aioli, salad mix
Falafel Plate: falafel, 2 rodzaje hummusu, mix sałat, bulgur z miętą, piklowana
marchew w imbirze, kiszona rzodkiewka, oliwki, tahini z jogurtem, pita ( 26 zł )
Falafel Plate: falafel, 2 kinds of hummus, salad mix, bulghur with mint,
carrot pickled in ginger, preserved radish, olives, tahini with yoghurt, naad bread
Marokański kus kus: kiszone cytryny, pieczona dynia,
warzywa grillowane, kozi ser, migdały, harissa, mix sałat, pita ( 28 zł )
Moroccan kus kus: preserved lemons, baked pumpkin, grilled vegetables,
goat cheese, harissa, salad mix, naad bread
Polędwiczka wieprzowa z pieca:
puree z bazylią, blanszowana cukinia, duszone podgrzybki
w śmietanie i tymianku, chips z batata ( 34 zł )
Pork loin from the oven: puree with basil, blanched zucchini,
simmered bay boletes in cream & thyme, sweet potato chips
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CURRY
Mix papryk / dynia / bakłażan / cukinia / cebula / pieczona dynia / chutney z ananasa
/ sos curry / ryż jaśminowy 150g / kolendra.
Pepper mix / pumpkin / eggplant / zucchini / onion / baked pumpkin / pineapple chutney
/ curry sauce / jasmine rice 150 g / corriander.
Veg: bakłażan, pieczona dynia, cukinia ( 27 zł )
Veg: eggplant, baked pumpkin, zucchini
Kurczak: pieczona pierś kurczaka w przyprawach curry ( 29 zł )
Chicken: chicken brest baked with curry spices
Krewetki: krewetki tygrysie 6 szt. ( 36 zł )
Prawn: Tiger prawns 6 pcs
Steak: marynowany steak (sirlion) w przyprawach curry ( 37 zł )
Steak: marinated steak (sirlion) in curry spices
Combo: pieczona piers kurczaka w przyprawach curry, krewetki tygrysie 2 szt. ( 34 zł )
Combo: chicken breast beaked in curry spices, tiger prawns 2 pcs
Combo Moment: pieczona pierś kurczaka w przyprawach curry, krewetki
tygrysie 2 szt., marynowany steak (sirlion) w przyprawach curry ( 39 zł )
Combo Moment: chicken breast beaked in curry spices, tiger prawns 2 pcs,
marinated steak (sirlion) in curry spices

FAJITAS
Mix papryk / dynia / bakłażan / cukinia / cebula / fajita sos / salsa pomidorowa /
ser cheddar / guacamole / kwaśna śmietana / tortilla 2 szt.
Pepper mix / pumpkin / eggplant / zucchini / onion / fajita sauce / tomato salsa /
cheddar / guacamole / sour cream / tortilla 2 pcs.
Veg: bakłażan, pieczona dynia, cukinia ( 27 zł )
Veg: eggplant, baked pumpkin, zucchini
Kurczak: pieczona pierś kurczaka w przyprawach fajita ( 29 zł )
Chicken: chicken brest baked with fajita spices
Krewetki: krewetki tygrysie 6 szt. ( 36 zł )
Prawn: Tiger prawns 6 pcs
Steak: marynowany steak (sirlion) w przyprawach fajita ( 37 zł )
Steak: marinated steak (sirlion) in fajita spices
Combo: pieczona pierś kurczaka w przyprawach fajita, krewetki tygrysie 2 szt. ( 34 zł )
Combo: chicken breast beaked in fajita spices, tiger prawns 2 pcs
Combo Moment: pieczona pierś kurczaka w przyprawach fajita, krewetki tygrysie 2 szt.,
marynowany steak (sirlion) w przyprawach fajita ( 39 zł )
Combo Moment: chicken breast beaked in fajita spices, tiger prawns 2 pcs,
marinated steak (sirlion) in fajita spices
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BURGERY / burgers
Falafel: falafel, hummus, marynowane buraczki, mix sałat,
pomidor, pita, tahini z jogurtem ( 18 zł )
Falafel: falafel, hummus, marinated beetroot, salax mix, tomato, pita, tahini with yogurt
Moment: bakłażan, dynia, kozi ser, mix sałat, pomidor, chutney z papryki, pita ( 20 zł )
Moment: grilled aubergine, pumpkin, goat cheese, salad mix, tomato, pepper chutney, pita
Wołowy: 100% wołowina, cheddar, pancetta, pomidor, salsa pomidorowa, mix sałat,
ogórek konserwowy, aioli, bułka ( 22 zł )
Beef: 100% beef, cheddar, pancetta, tomato, tomato salsa, salad mix, pickled cucumber, aioli, roll
Wół i Koza: 100% wołowina, kozi ser, pomidor, mix sałat, chutney z papryki, aioli, bułka ( 26 zł )
Beef: 100% beef, goat cheese, tomato, salad mix, pepper chutney, aioli, roll
Drobiowy: chrupiący kurczak w maślance i estragonie, pomidor, mix sałat, aioli
salsa pomidorowa, pita ( 19 zł )
Chicken: crispy chicken in buttermilk & tarragon, salad mix, aioli, tomato salsa, pita
Fish: ﬁlet z dorsza atlantyckiego, pomidor, mix sałat, salsa pomidorowa, pita ( 22 zł )
Fish: atlantic cod ﬁllet, tomato, salad mix, tomato salsa, pita
Hiszpański: 100% wołowina, chorizo, karmelizowana cebula, cheddar,
pomidor, mix sałat, aioli, bułka ( 26 zł )
Spanish: 100% beef, chorizo, carmelised onion, cheddar, tomato, salad mix, aioli, roll
New York steak sandwich: 100% wołowina, mix sałat, pomidor, karmelizowana cebula,
aioli, cheddar, pita ( 34 zł )
New York steak sandwich: 100% beef, salad mix, tomato, carmelised onion, aioli, cheddar, pita

Ręcznie krojone frytki (350 gr), sos aioli z pieczonego czosnku ( 12 zł )
Hand-cut chips (350 gr), baked garlic aioli

frytki i aioli
chips
aioli

DANIA DLA DZIECI / for kids
Pierś kurczaka z grilla, ręcznie krojone frytki, świeży ogórek lub pomidor ( 14 zł )
Grilled chicken breast, hand cut chips, fresh cucumber or tomato
Nuggetsy z dorsza, ręcznie krojone frytki, ketchup ( 16 zł )
Cod nuggets, hand cut chips, ketchup

?

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