znakomity

Śniadania
- 900 - 1400 -

1. Bliskowschodnie - 28 zł
Szakszuka - jajko sadzone w pomidorowo-paprykowym
sosie z ciepłą pitą i małą porcją hummusu klasycznego.
2. Wegańskie - 27 zł
Tabbouleh - orzeźwiająca sałatka z kuskusu,
pomidorów i ogórków, z zieloną pietruszką, miętą,
sokiem cytrynowym i oliwą, podajemy z ciepłą pitą,
sosem tahini oraz małą porcją hummusu klasycznego.
3. Na słodko - 28 zł
Mace Braj - słodki omlet z płatków macy

Wegański - z macy, mąki z cieciorki, mleka owsianego.
Podajemy z domowym czekoladowym kremem z cieciorki
i pasty tahini, syropem cynamonowym i sezonowymi owocami.
Wegetariański - z macy, jajka i mleka. podajemy go z białym serkiem,
domowym syropem cynamonowym i sezonowymi owocami.

4. Menemen - 29 zł
Tradycyjna jajecznica kuchni kurdyjskiej i tureckiej
Wegańska - z mąki cieciorki, pomidorów, pikantnej papryki pul biber.
Wegetariańska - z dwóch jajek, pomidorów, papryki pul biber.

Podajemy ją z małą porcją hummusu klasycznego,
zielonymi oliwkami, ciepłą pitą i posypujemy
zieloną pietruszką.
Do śniadania popijaj

- Kawa lub herbata - kubek - 250 ml- 8 zł -

- Kawa lub herbata z mlekiem sojowym, owsianym albo ryżowym
- kubek - 250 ml - 10 zł -

- Kakao lub kawa Inka - kubek - 250 ml - 10 zł - Woda z kranu - za darmo przebadana, zdatna do picia
bez gazu lub z gazem

Możesz wymienić pitę na bezglutenową miseczkę kukurydzianą.
Używamy jajek od kur z wolnego wybiegu.

znakomity

Breakfast
- 900 - 1400 -

1. Middle eastern - 28 zł
Shakshuka - egg poached in a sauce of tomatoes and peppers,
with warm pita and a small portion of classic hummus.
2. Vegan - 27 zł
Tabbouleh - refreshing salad made of couscous,
tomatoes, cucumbers, green parsley, mint,
lemon juice and olive oil. We served it with warm pita,
tahini sauce and a small portion of classic hummus.
3. Sweet - 28 zł
Matzah brei - sweet omelette with matzah flakes
Vegan - made of matzah, chickpea flour, oat milk.
We serve it with homemade chocolate chickpea cream
and tahini paste, cinnamon syrup and seasonal fruits.
Vegetarian - made of matzah, eggs and milk. We serve it with
cottage cheese, homemade cinnamon syrup and seasonal fruits.

4. Menemen - 29 zł
Traditional Turkish and Kurdish scrambled eggs

Vegan - made of chickpea flour, tomatoes and spicy pul biber peppers.
Vegetarian - made of two eggs, tomatoes, pul biber peppers.

We serve it with a small portion of classic hummus,
green olives, warm pita and sprinkle it
with a green parsley.
Have a breakfast drink

- Cofee or tea - cup - 250 ml - 8 zł -

- Cofee or tea with milk soy, oat or rice
- cup - 250 ml - 10 zł -

- cacoa lub Inka (Polish grain drink) - cup - 250 ml - 10 zł - Tap water - for free certified, clean drinking water,
with or without gas

You can replace pita bread with a gluten-free corn bowl.
We use eggs from free range chickens.

