śniadania
a'la carte
N

ena

awa herbata, sok wyciskany oraz ciasto w zestawie
(możliwość zamiany na mimosę i ciasto)

ZDROWA MICHA
falafel, bataty, cukinia, prażony jarmuż, labneh, za’atar, awokado,
pieczone pomidorki cherry, prażone migdały, mix liści
(opcjonalnie 2 jajka poszetowe)

SZAKSZUKA
3 jajka, aromatyczny sos pomidorowy, warzywa,
marynowana feta, oliwki, kolendra, sos aioli, domowa chałka
(opcjonalnie chorizo)

TOST Z

T I AWOKADO

tost z domowej chałki, 2 jajka poszetowe, marynowana
feta, awokado, pieczone pomidorki cherry, bazylia

TOST Z WĘDZON M OSOSI M
tost z domowej chałki, jajecznica z 2 jajek,
wędzony łosoś, awokado, pieczone pomidorki cherry,
serek philadelphia, botarga

TOST RANCUSKI
domowa chałka smażona w jajku, mascarpone,
mus z białej czekolady i wanilii, leśne owoce

ANK

KI

domowe pankejki, karmelizowane banany,
bor wki ameryka skie, syrop klonowy
(opcjonalnie bekon)

A

O MIORNICZKI

2 jajka sadzone, baby ośmiorniczki, maślany sos na bazie wina,
czosnku i chili, mix zi ł, aioli, chałka

M AT O

R

2 jajka sadzone, grillowane kiełbaski chorizo, bekon,
hiszpa ska morcilla, serek philadelphia, mix sałat,
awokado, aioli, chałka

A
domowy bajgiel, jajecznica z 3 jajek, bekon,
grillowane kiełbaski chorizo sos serowy cheddar,
pieczone pomidorki cherry, mix liści

Bufet w cenie - 89 P
Informacje dotyczące alergenów są dostępne u obsługi.

przystawki
KREM Z DYNI

FISH PLATTER

39

dla

z kurkami, piklowaną dynią i parmezanem

BISQUE Z KONFITOWANYM HOMAREM

klasyk

79

osób

FISH AND CHIPS

499 PLN

SOFT SHELL CRAB BURGER

oko morski, langustynki, krewetki, przegrzebki, baby ośmiorniczki, ostrygi, mule, kalmary, stynki

49

z kasztanami, wiśnią amarena, topinamburem i kozim serem

CHRUPIĄCE KALMARY

59

grill

64

ŁOSOŚ

z sosem aioli i sałatą

CEVICHE ZE SZCZUPAKA

specials
1

89

g

z chutney em z gruszek, imbiru i pomara czy

z puree z pasternaka, oshinko i jabłkowym dashi

DZIKIE KREWETKI

79

TROĆ WĘDROWNA

1

79

89

g

KARBONELA BLACK COD

FOIE GRAS

69

15 g

ŻABNICA

1

MIECZNIK

bowls

129

g

2

69

129

g

OKOŃ MORSKI

5

129

g

FARRO

PIERŚ Z PERLICZKI

89

grillowany węgorz z ryżem, furikake, szpinakiem, piklami, korzeniem
lotosu, wasabi, soją, mirin i wędzonym kawiorem

PIEROGI
z dzikiem, puree z pasternaka, skorzonerą, kurkami i barszczem

|

|

34

FILECIKI Z DORSZA

34

z frytkami, ketchupem i sałatką z jabłkiem

OSTRYGI ROYALE CABANON

39

PUCHAREK LODÓW

19

domowe lody z owocami i bitą śmietaną

99

OSTRYGI REGAL GOLD W SZAMPANIE
ANTONIUS

49

ŚLIMAKI 25 g

desery
DACQUOISE

37

beza z daktylami, figą i karmelizowanymi orzechami

129

FISH CHARCUTERIE

5 g

89

z domową musztardą z syropem klonowym i sałatką z jabłkiem i rzepą

z relish em z pigwy i buraka, remoladą z selera,
korniszonami i wędzonym kawiorem

COMBER Z JELENIA

HOMAR

2

POLĘDWICA WOŁOWA

129

g

TORCIK CZEKOLADOWY

37

z musem z gorzkiej czekolady,
wiśniami amarena i płatkami złota

2

|

g

119

349

z puree z morcilli, skorzonerą, burakami i piklowanymi kurkami

PIECZONE ZIEMNIAKI

| JESIENNE ZIELONE WARZYWA |

sosy

MIX SAŁAT

LEŚNE GRZYBY Z REMEM BALSAMI ZNYM | KIMCHI Z CZERWONEJ KAPUSTY | SAŁATKA Z JABŁKIEM I RZEPĄ

5

Do grup od 6 osób doliczany jest 12,5% service charge.
Lista alergenów dostępna u obs ugi.

199

PIECZYWO

37

z limoncello, trawą cytrynową i paloną bezą

LEŚNY GOŁĄB

BATATY |
|

TARTA CYRTYNOWA

z masłem, czosnkiem nied wiedzim i werbeną

z paloną szalotką, pieczonym czosnkiem i rozmarynem

PUREE ZIEMNIACZANE Z CHRZANEM

GRILLOWANE WARZYWA KORZENIOWE

18

TOMAHOWK WIEPRZOWY

FRYTKI Z TRUFLĄ I PARMEZANEM +3 PLN

PUREE ZIEMNIACZANE

29

wędzone, piklowane i marynowane ryby w tym:

z duszoną czerwoną kapustą i wędzoną solą

59

FRYTKI

FILECIKI Z KURCZAKA

pstrąg, jesiotr, węgorz, szprotki

w białym winie z chili i czosnkiem

UNAGI

89

22 g

19

z frytkami, ketchupem i sałatką z jabłkiem

z czosnkiem nied wiedzim, trawą cytrynową i chili

z karmelizowanymi leśnymi grzybami, pance ą
i jesienną truflą

59

MULE & VONGOLE

349

g

OSTRYGI FINE DE CLAIRE

i kawiorem

z warzywnym bulionem z miso i kombu

z grillowanym bakłażanem, kimchi z czerwonej kapusty, piklowaną
marchewką, piklowaną rzodkwią, boczniakiem, szpinakiem, kiełkami,
pędami i gochujang opcjonalnie jajko)

KAWIOR OSCIETRA

ROSOŁEK Z MAKARONEM
z warzywami, bez zielonego :)

z limonką, szalotką i octem sherry

z paloną mąką, świeżymi borowikami, leśnymi grzybami, rico ą i jesienną truflą

59

249

g

z limonką, szalotką i octem sherry

z sycylijską caponatą

GNOCCHI

dodatki

139

z romesco i migdałami

z dżemem z moreli, prażonymi pistacjami i amare o

KAWIOR SYBERYJSKI

polski kawior ANTONIUS podany z blinami gryczanymi

z grillowanym pak choyem, imbirem i chili

z karczochami, jabłkiem, pance ą i kasztanami

kid's menu

polski kawior ANTONIUS podany z blinami gryczanymi

z chutney em z figi, jabłka i wiśni amarena

z kokosowym curry i mango

GRILLOWANE PRZEGRZEBKI

69

w czarnej brioszce ze spicy majo, aioli, awokado, białą rzodkwią,
og rkiem, sałatą i frytkami

z mini warzywami, waflem kukurydzianym i botargą

TATAR Z KISZONEGO I WĘDZONEGO BURAKA

69

polędwica z dorsza w cieście piwnym z puree z groszku, sosem tatarskim i frytkami

8

Znajdź nas na:

AIOLI
TATARSKI
SPICY MAJO
DEMI GLACE
PIEPRZOWY
BEARNAISE

www.za showani.pl

skanuj
mni

napary zimowe

zimne napoje
WODA
3

ml

9 17
ml gazowana, niegazowana

COCA COLA, FANTA, SPRITE

GINGER & LEMON

1

VANILLA APPLE

1

WIŚNIÓWKA

ml

SOK

ml jabłko, pomara cz, czarna porzeczka, grejpfrut, pomidor

SOK ŚWIEŻO WYCISKANY

18

czarna herbata z dodatkiem śliwki i cynamonu

1

ml

TONIC, FUZETEA

PLUM & CINNAMON

piwo
18

18

zielona herbata z aromatyzowaną wanilią i suszonym jabłkiem

ml cytryna, mango, truskawka, hibiskus

4

ml podawana do herbaty jako dodatek

grzane wina

z gruszką i miodem

CAPPUCCINO, CAFFE LATTE

15

IRISH COFFE

38

CHMIELOWE

17

APA

17

JOHANNES

17

WOODFORD OLD FASHIONED

16

HERBATA RONNEFELDT

15

35

ml Woodford Reser e, syrop cukrowy, angostura

17

MANHATTAN

31

ml Mar ni Rosso,

17

ml Jack Daniel s, angostura

JACK SOUR

27

ml Jack Daniel s, syrop cukrowy, białko, cytryna

MARANGO

17

GIN FIZZ

ml Lager

27

ml Saphire Bombay Gin, syrop cukrowy, białko, limonka

IPA

15

ml Indian Pale Ale

NEGRONI

44

ml Fords Gin,

HEINEKEN

15

ml Campari,

ml ermouth Rosso

DAIQUIRI LILLET
ml Ha ana,

ml Pure Malt Lager

27

ml Lillet, syrop cukrowy, sok z limonki

RED SUNSET

27

ml Finlandia Czarna porzeczka, truskawka, limonka, mięta

LYNCHBURG LEMONADE
ml Jack Daniel s,

GORĄCA CZEKOLADA

31

ml Finlandia, pulpa marakuja, splash Prosecco

kawa, Jameson Whisky, bita śmietana

Assam Bari, Earl Gray,
Greenleaf, Jasmine Gold,
Orange Cream Rooibos,
Sweet Berries

31

PORN STAR MARTINI

ml Wheat

2

ml Prosecco, splash wody gazowanej

ml Ha ana 3 anos, woda gazowana, limonka, mięta

PSZENICZNIAK

2

39

MOHITO

ml Bock

BIAŁE

13

ml Aperol,

ml Lager

z cynamonem, go dzikami i pomara czą

ESPRESSO, CAFFE CREMA

APEROL SPRITZ

ml Lager

KO LAK

CZERWONE

ciep e napoje

16

ml American Pale Ale

19

19

ml

1

ml Pils

ml pomara cz, grejpfrut, mi

LEMONIADA

ZŁOTE LWY
3

napar z liści trawy cytrynowej i imbiru

koktajle

e na arta win oraz lista al oholi dostępna u obs ugi
lub na naszej stronie internetowej.
es anuj
Znajdź nas na:

od, aby przej

do pe nej arty.
www.za showani.pl

skanuj
mni

ml Triple sec, Sprite, sok z cytryny

34

