
Informacje dotyczące alergenów są dostępne u obsługi.

SZAKSZUKA
3 jajka, aromatyczny sos pomidorowy, warzywa, marynowana
feta, oliwki, kolendra, sos aioli, domowachałka

(opcjonalnie chorizo)

(opcjonalnie 2 jajka poszetowe)

(opcjonalnie bekon)

ZDROWAMICHA

falafel,bataty,cukinia,prażonyjarmuż, labneh,za’atar,awokado,
pieczonepomidorkicherry,prażonemigdały,mix liści

tost z domowej chałki, jajecznica z 2 jajek, wędzony
łosoś, awokado, pieczone pomidorki cherry, serek
philadelphia, botarga

domowa chałka smażonaw jajku, mascarpone, mus
z białej czekolady i wanilii, leśne owoce

2 jajka sadzone, babyośmiorniczki,maślany sosnabaziewina,
czosnku i chili,mix ziół, aioli, chałka

2 jajka sadzone, grillowane kiełbaski chorizo, bekon,
hiszpańskamorcilla, serek philadelphia, mix sałat,
awokado, aioli, chałka

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

TOST ZWĘDZONYMŁOSOSIEM

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

TOST Z FETĄ I AWOKADO

TOST FRANCUSKI

BABYOŚMIORNICZKI

MEAT LOVER

BAJGEL

domowe pankejki, karmelizowane banany,
borówki amerykańskie, syrop klonowy

PANKEJKI

Kawa / herbata, sok wyciskany oraz ciasto w zestawie.

(możliwość zamiany na mimosę i ciasto)

Cena: 49 PLN

śniadania
a'la carte

Bufet w cenie - 89 PLN



dodatki

(~200 - 250 g)

sosy
20

8
GRILLOWANEMŁODEWARZYWA | ZIELONEWARZYWA | KARCZOCHYGRILLOWANE | MIXSAŁAT | EDAMAMEZSOLĄMORSKĄ |

BROKUŁYZCHILI,CZOSNKIEMIBRESAOLĄ | COLESŁAWZCZERWONEJKAPUSTY | MIXPOMIDORÓWZKREMEMOLIWNYM

FRYTKI | FRYTKI ZMASŁEMTRUFLOWYM IPARMEZANEM (+3) | FRYTKI ZBATATÓW |

PUREEZIEMNIACZANE | PUREEZIEMNIACZANEZWASABI | PIECZONEZIEMNIAKI

AIOLI
TATARSKI
SPICYMAJO
DEMI GLACE
PIEPRZOWY
BEARNAISE

FILECIKI Z KURCZAKA

kid's menu
ROSOŁEK ZMAKARONEM 19
z warzywami, bez zielonego :)

FILECIKI Z DORSZA

PUCHAREK LODÓW

37

37

19

z frytkami, ketchupem i colesławem

domowe lody z owocami i bitą śmietaną

z frytkami, ketchupem i colesławem

CANNOLO

BEZA 39

z krememmascarpone i letnimi owocami

desery

TARTACYRTYNOWA 39
z limoncello, trawą cytrynową i paloną bezą

24
z ricottą i mleczną czekoladą

ZUPARYBNA

przystawki
ZUPADNIA 32
zapytaj obsługę

CHRUPIĄCEKALMARY

HAMACHI

DZIKIE KREWETKI

PRZEGRZEBKI 84

TATARWOŁOWY 54
z yuzu sabayone, srirachą i kawiorem z pstrąga

z truskawkami, dżemem z pomidorów, rokitnikiem i octem balsamicznym

ARANCINI

39

59

69

84

49
z salsąmango, kokosem i kawioremz limonki

na bazie pomidorów, z łososiem, botargą, piklowanymi warzywami,
karmelem z miso i pokrzywą

z sosem aioli, sałatką z pak choy'a i prażonym sezamem

japoński tuńczykzponzu ,piklowanymarbuzem,dashiwinegretem,
świeżymwasabi i fermentowanymmlekiemsojowym

wbiałymwinie z chili i czosnkiem

MULE&VONGOLE

bowls
POKEMELON 59
z kompresowanym arbuzem, sosem sezamowym, soją, harrisą, rzodkiewką
piklowaną,ogórkiem,piklowanymimbirem,nori, ryżemjaśminowymikiełkami

SALSICCIA

ITALIANMIXED LEAVES

59

54

49
chrupiącaskórazkurczakazmixemsałat,liśćmiostrygowymi,krememoliwnym,octem
balsamicznym,sabayonezyuzu,grzankami,anchois,parmezanemisuszonymżółtkiem

w białymwinie z chili i czosnkiem

makaronorecchiettezwłoskąkiełbasą,brokułami,botwinką,raddichioiparmezanem

ZUCCHINI & TRUFFLE 59

sałatka z cukinią, orzechami, rukolą, parmezanem, sezonowanym octem
balsamicznym, kremem oliwnym i letnią truflą

classic street food
FISHANDCHIPS

SOFT SHELL CRABBURGER

KOFTA JAGNIĘCA

STEAK SANDWICH 69
z chlebem rustykalnym, mixem sałat, piklowaną cebulą, pancettą,
chimichurri i paloną szalotką (opcjonalnie jajko sadzone)

69
ztzatzikami,chlebkiemnaan,granatem,fetą,migdałami,domowąharrisąisałatkązkuskusem

69

69

polędwicazdorszawcieściepiwnymzpureezgroszku,sosemtatarskimifrytkami

wczarnejbrioszcezespicymajo,aioli,awokado,białąrzodkwią,ogórkiem,sałatąifrytkami

HALIBUT

grill

ŁOSOŚ

DORSZ

89

79

z zielonymi warzywami, imbirem i czosnkiem

z groszkiem, cebulką perłową i pancettą

SOLA

DORADA 129
z warzywnym bulionem zmiso i kombu

(~500 g)

KURCZAK

ŻEBERKA IBERICO

TUŃCZYK

(~500 g)

(~200 g)

(~170 g)

(~170 g)

(~170 g)

89

109

129

199

69

99

109

z sałatką z pomarańczy, oliwek i anchois

z sałatką z wodorostów

z sosem grenobloise
i palonymmasłem

z colesławem z czerwonej kapusty
i sosem tare

z colesławem z czerwonej kapusty i sosemBBQ

ANTRYKOTWOŁOWY

POLĘDWICAWOŁOWA

(~250 g)

(~400 g)

z paloną szalotką, pieczonym czosnkiem i rozmarynem

z paloną szalotką, pieczonym czosnkiem i rozmarynem

(~220 g)

(~220 g)

OŚMIORNICA

specials

OSTRYGA FINE 29

z limonką, szalotką i octem sherry

OSTRYGAPETTER

(~100 g)

(~400 g)

99

69

19

z sosem pomarola, piklowanymi warzywami i pak choy'em

z limonką, szalotką i octem sherry

ŚLIMAKI

HOMAR

ŻABIE UDKA 79
ze słodkim fermentowanym chili, tajską bazylią
i teriyaki majo

(~600 g)

(6 szt.)

349

z masłem, czosnkiem niedźwiedzim
i werbeną

KAWIOROSCIETRA 379
5* polski kawior ANTONIUS podany z blinami gryczanymi

KAWIOR SYBERYJSKI (30 g)

(30 g)

279
5* polski kawior ANTONIUS podany z blinami gryczanymi

z czosnkiem niedźwiedzim, trawą cytrynową i chili

PIECZYWO

8

skanuj
mnie!

OSTRYGAROYALE CABANON 39
z limonką, szalotką i octem sherry

FISH PLATTER 499 PLN(dla 2-3 osób)

okońmorski, langustynki, krewetki, przegrzebki, baby ośmiorniczki, ostrygi, mule, kalmary, stynki

� � www.zafishowani.plZnajdź nas na:

Do grup od 6 osób doliczany jest 12,5% service charge.

Lista alergenów dostępna u obsługi.

Podane ceny są cenami brutto (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

Waga produktów podana przed obróbką terminczą.



BERRYYANG 26
180ml -Whitley Neill Rhubarb &Ginger Gin 0%, Kinley tonic Berry Yang,
cukier, limonka

Podane ceny są cenami brutto (PLN) oraz zawierają podatekVAT.

skanuj
mnie!

Pełna karta win oraz lista alkoholi dostępna u obsługi
lub na naszej stronie internetowej:

Nie znalazłeś niczego dla siebie?

Zapytaj obsługę
o swój ulubiony koktajl!

Zeskanuj QR kod, aby przejść do pełnej karty.

� � www.zafishowani.plZnajdź nas na:

COCA - COLA / ZERO, FANTA, SPRITE

zimne napoje
WODA 9 / 17
300ml / 700ml - gazowana / niegazowana

SOK

SOK ŚWIEŻOWYCISKANY

LEMONIADA

MATCHA LEMONADE

ESPRESSO TONIC

ICED LATTE

TONIC, FUZETEA

10

10

19

19 / 55

24 / 70

22

21

10

250ml

250ml

200ml - jabłko / pomarańcz / pomidor

200ml -pomarańcz /grejpfrut /mix

200ml /700ml - cytryna /marakuja / sezonowa

200ml /700ml

120ml

180ml

DOPPIO, AMERICANO, FLATWHITE

ciepłe napoje
ESPRESSO 13
28ml

IRISH COFFE

HERBATARONNEFELDT

CAPPUCCINO, LATTE

18

38

19

15

200 / 250ml

40ml,150ml,200ml

200ml -kawa,Whiskey irlandzka, cukier, śmietanka

200ml -AssamBari /EarlGrey /Greenleaf / Jasminegold /
Orangecreamrooibos /Sweetberries /Fruitychamomile /Morgentau/
Milkyoolong /Lemonfresh

NORWEGIANMARTINI

specials
ESPRESSOCHEESEMARTINI 45
80ml - Ketel One, likier kawowy, kawa, parmesan

VODKAOYSTER SHOT

GINOYSTER SHOT

TRUFFLEMARTINI

63

44

46

66

60ml - Ginsanity Dry Gin "White Truffle", Vermouth de Forcalquier, oliwka

60ml - Bareksten Gin, Bareksten Botanical Aquavit, brunost

20ml - Ostryga, Ketel One, cytryna, tabasco

20ml -Ostryga, LeGinCalvados FinishCask, Henri Bardouin Pastis, limonka

EDEN

koktajle
BLOODYMARY 40
130ml - Belvedere, sok pomidorowy,Worcestershire, tabasco,
przyprawy, cytryna, oliwki

LIMONCELLO SPRITZ

BITTER&PINK

CHAMPAGNECOCKTAIL

FRENCH75

54

39

42

79

79

150ml - Tanqueray LondonDryGin, cytryna, cukier, ChampagneBrut

110ml - Calvados Christian Drouin Reserve, Henri Bardouin Pastis,
Lemon-honey cordial, Prosecco

180ml - Limoncello, Cava, soda

130ml -MalfyGinRosaPinkGrapefruit, likier lychee, limonka,CavaRose

100ml - Hennessy V.S, cukier, Angostura bitters, Champagne Brut

PINEAUDES CHARENTES BLANC / ROSE

aperitif
9DIDANTEVERMOUTHROSSO 18
40ml

MANZANILLA LAGUITA SHERRY

ORANGECOLOMBO

RINQUINQUIN

VERMOUTHDE FORCALQUIERDRY

ITALICUS

18

18

18

18

18

29

40ml

40ml

40ml

40ml

40ml

40ml

POMMEAU LOUIS LAURISTON

digestif
AMAROMONTENEGRO 18
40ml

DOUCE

FARIGOULE

MANIFEST

KURFÜRSTEN

CORDELIERMARCDE PROVENCE

20

26

25

26

24

32

40ml

40ml

40ml

40ml

40ml

40ml

koktajle bezalkoholowe
HIGHANDBITTER 26
180ml - Syrop Bitter, Kinley tonic, cytryna

HANKYORPANKY

NOGRONI

PESTO - NO–GIN

DOLCE FARNIENTE

26

26

26

26

240ml -Martini Floreal 0,5%, cukier, cytryna, soda

WHERE ISMYAPEROL SPRITZ? 26
200ml - SyropOrange Spritz, Prosecco 0%, cytryna, soda

70ml - Gordons 0%,Martini Vibrante 0,5%, Antons, Amarena cherry

90ml -Gordons0%,MartiniVibrante0,5%,Bitter

90ml - Gordons 0%, cytryna, cukier, bazylia


