MENU ŚNIADANIOWE

Poniedziałek- piątek 7:00-11:00
Sobota- niedziela 8:00-12:00
Bufet bez ograniczeń, 1 danie z menu, kawa, herbata- 30 zł

Glekhuri
zapiekanka jajeczna z serem, boczek, pomidor, cebula, czosnek, przyprawy, lawasz
Szakszuka
pomidor, papryka, cebula, jajko sadzone, przyprawy, lawasz
Omlet z rukolą, lawasz
Aladziki
gruzińskie placki z cynamonem, owoc, jogurt, miód
Khachoiani
placki z rodzynkami i żurawiną, twaróg, miód
Pancakes z konfiturą

czas oczekiwania na dania spoza bufetu- do 20 minut

PRZYSTAWKI
Pieczone skrzydełka z kurczaka w sosie z kozieradki
16 zł
Ruletka z bakłażana z orzechami, granatem i sosem czosnkowym
7 zł
Dolma Pasos (1szt.)
7 zł
Dolma w liściach winogron (2szt.)
7 zł
Pasta Lobio z czerwonej fasoli, lawasz
16 zł
Zestaw trzech przystawek ( Dolma, Dolma Pasos, Ruletki)
20 zł
Ziemniaczki opiekane
8 zł
Chleb armeński "Matnakash"
5 zł/ pół, 10 zł/ cały
Lamadżu - lawasz z jagnięciną w pomidorach
16 zł
Lawasz
5 zł
Sałatka sezonowa
8 zł
Kiszone warzywa- porcja / słoik
8 zł /10 zł

ZUPY

Ajapsandal
Bakłażan, ziemniaki, pomidory, papryka, marchew, cebula, czosnek, wołowina,
pietruszka, liść laurowy, sól, pieprz
19 zł
Spas (wegetariańska)
jogurt naturalny, bulgur, olej, cebula, liść laurowy, kolendra, pieprz czarny
16 zł

DANIA GŁÓWNE
Dolma w liściach winogron
mięso mielone, ryż, liść winogronowy, liść laurowy, bazylia, sól, pieprz, lawasz
26 zł
Dolma Pasos (wegetariańska)
kapusta kiszona, soczewica, bulgur, fasola szparagowa, ziemniak, cebula, pomidory,
lawasz
23 zł
Chahoshbili
jagnięcina, pieczone ziemniaki, pomidory, cebula, przyprawy, lawasz
49 zł
Nadziewane bakłażany
bakłażan, mięso mielone, ser mozzarella, pomidor, papryka, cebula, czosnek, lawasz
32 zł
Nadziewane bakłażany wege
bakłażan, ser mozzarella, pomidor, papryka, cebula, lawasz
29 zł
Chinkali (około 100g/szt. zamówienie minimalne- 3 szt.)
jagnięcina 8 zł/ szt.
szpinak i ser 6 zł/ szt.
wołowo- wieprzowe 6 zł/ szt.
Saciwi
kurczak, orzechy włoskie, cytryna, czosnek, przyprawy, ormiański chleb
34 zł

Chaczapuri
placek drożdżowy z kozim, owczym i krowim serem oraz jajkiem
28 zł
Placek osetyjski
placek drożdżowy z jagnięciną w przyprawach
32 zł

SZASZŁYKI

Lula kebab
jagnięcina, cebula, przyprawy, lawasz, sałatka lub kiszone warzywa, sosy
53 zł
Horovac z karkówki
karkówka, cebula, pietruszka, lawasz, sałatka lub kiszone warzywa, sosy
39 zł
Horovac z jagnięciny
jagnięcina, cebula, pietruszka, lawasz, sałatka lub kiszone warzywa, sosy
65zł

SAŁATKI
Sałatka z ciepłą wołowiną
rukola, szpinak, wołowina, czerwona cebula, pomidory koktajlowe, cukinia, oliwa z
oliwek
31 zł
Sałatka Tabbouleh (wegetariańska)
kasza bulgur, pietruszka, pomidor, sok z cytryny
23 zł

KAUKASKIE UCZTY
Mięsna Uczta dla 2 lub 4 osób
Horovac, Lula Kebab, skrzydełka, dolma, ruletki z bakłażana,
kiszone warzywa, ryż z curry, sałatka, sosy
99 zł / 180 zł
Wegetariańska Uczta dla 2 lub 4 osób
Dolma pasos, chinkali ze szpinakiem, pasta lobio, ruletki z bakłażana,
tabbouleh, kiszone warzywa, sałatka, sosy
80 zł / 150 zł

DANIA DLA DZIECI

Aladziki
gruzińskie placki z cynamonem, owoc, jogurt, miód
18 zł
Polędwiczki z kurczaka
panierowany kurczak, ziemniaki opiekane, sałatka
18 zł

SOSY
4 zł

Thehemali
śliwki, pomidor, papryka, cukier, sól, pieprz
Satssebeli
pomidor, sok z granatów, orzechy włoskie, czosnek, kolendra,
bazylia, pietruszka, papryka, mielona ostra papryka, sól, cukier
Adżyka (pikantny)
czerwona papryka, pomidor, czosnek, czarny pieprz
Sos czosnkowy
jogurt naturalny, czosnek, zioła

DESERY
Aladziki
gruzińskie placki z cynamonem, owoce, jogurt, miód
18 zł
Miodownik- porcja / cały (ok. 2kg, na zamówienie)
ciasto przekładane miodowym kremem
12 zł / 60 zł/kg

Espresso (30ml)
7 zł
Espresso dopio (60ml)
9 zł
Americano (200ml)
9 zł
Flat white (200ml)
10 zł
Cappuccino (200ml)
9 zł
Latte (350ml)
12 zł
Kawa mrożona (350ml)
12 zł

KAWY

HERBATY

Dzbanek 750ml- 15 zł
Earl Grey
czarna herbata z olejkiem z bergamotki
South Sea Magic
czarna herbata z mango, marakują, papają
Cocoa Orange
czarna herbata z trawą cytrynową, skórką pomarańczową, liśćmi czarnej jagody,
skórką owoców dzikiej róży, prażonymi ziarnami kakaowca i kawałkami jabłka
Orange Ice Cream
herbata owocowa z jabłkami, suszonym agrestem, miętą, szafranem, aromatem
pomarańczy, wanilii i kwiatami nagietka
Chun Mee
zielona herbata
Jasmine
zielona herbata z kwiatami jaśminu
Enchanted Forest
zielona herbata z mate, kokosem, płatkami róż, kwiatami bławatka i aromatem
migdałów
Rhubarb Note
herbata z jabłkami, rabarbarem, owocami dzikiej róży, kwiatem hibiskusa, bławatka
i czarnego bzu
Herbata Dilmah 250ml (Ceylon, Earl Grey, zielona, malinowa, miętowa)
8 zł

NAPOJE ZIMNE
Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Sprite/Fanta/FuzeTea/Kinley Tonic (250ml)
6 zł
Woda niegazowana/gazowana (330ml)
5 zł
Woda niegazowana/gazowana (750ml)
10 zł
Sok (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka) (250ml)
6 zł

Sok świeżo wyciskany pomarańczowy/grejpfrutowy/mix (300ml)
12 zł
Tan- jogurt z wodą gazowaną (350ml)
6 zł
Herbata mrożona cytrynowa (300ml)
10 zł

ORANŻADY (300ml)
Estragonowa
10 zł
Gruszkowa
10 zł
Granatowa
10 zł

LEMONIADY
Klasyczna
sok z cytryny/syrop cukrowy/mięta
8 zł
Grejpfrutowa
sok z grejpfruta/sok z cytryny/syrop cukrowy/mięta/rozmaryn
10 zł
Kwiat Bzu
herbata jaśminowa/sok z cytryny/syrop cukrowy/syrop kwiat bzu/mięta/limonka
10 zł
Aloesowa
sok z cytryny/syrop cukrowy/woda aloesowa/tymianek/ogórek/anyż
10 zł

PIWO

Czeska Szyszka z beczki 0,3l
7 zł
Czeska Szyszka z beczki 0,5l
10 zł
Czeska Szyszka z beczki 1l
18 zł
Okocim pszeniczne niefiltrowane 0,5l but.
10 zł
Bavaria bezalk. 0,33l but.
7 zł
Gessner (ciemne piwo)- 0,5l but.
10 zł
Kasztelan niepasteryzowany 0,5l but.
10 zł

BRANDY
(40/500ml)
Ararat 5yo
14/149 zł

WÓDKA
(40/500ml)

Wyborowa
8/69 zł
Żubrówka
8/69 zł

TEQUILLA
(40ml)
Olmeca Silver
12 zł
Olmeca Gold
12 zł

WHISKY
(40/500ml)
Ballantine’s
10/99 zł
Jack Daniel’s
13/139 zł

GIN
(40ml)
Lubuski
10 zł

RUM
(40ml)

Bacardi white
12 zł
Bacardi black
12 zł

LIKIERY
(40ml)
Jägermeister
12 zł

DRINKI
Mojito
rum 4cl/limonka/mięta/cukier brązowy/woda gazowana
16 zł
Margarita
tequilla 4cl/triple sec 2cl/sok z limonki
18 zł
Aperol Spritz
Aperol 8cl/prosecco 12cl/woda gazowana/pomarańcza
19 zł
Cuba Libre
rum 4cl/cola/limonka
18 zł
Long Island Ice Tea
wódka 1,5cl/tequilla 1,5cl/rum 1,5cl/gin 1,5cl/triple sec
1,5cl/syrop cukrowy/sok z cytryny/cola
29 zł

