znakomity

Śniadania - breakfast

- 900 - 1400 1. Bliskowschodnie - 23 zł
Szakszuka z ciepłą pitą*
i małą porcją hummusu klasycznego

- Middle eastern - shakshuka with warm pita* bread and classic hummus

2. Wegańskie - 22 zł
Sałatka Tabbouleh z ciepłą pitą* i sosem tahini
oraz małą porcją hummusu klasycznego

- Vegan - Tabbouleh salad with warm pita* and classic hummus

3. Na słodko - 21 zł
Mace Braj omlet na słodko z białym serkiem,
domowym syropem cynamonowym,
konfiturą oraz z sezonowymi owocami

- Sweet - Matzah Brei omlette with cottage cheese,
sweet home made cinnamon syrup, confiture and seasonal fruits

4. Menemen - 24 zł
Wegańska jajecznica z mąki z cieciorki lub z 2 jajek,
ciepła pita, zielone oliwki i mała porcja hummusu

- Menemen - Vegan scrambled eggs made of chickpea flour or 2 eggs,
with warm pita, green olives and a small portion of classical hummus

Do wyboru

Kubek kawy, kakao** lub herbaty
z mlekiem** albo bez
* - Zamień pitę na bezglutenową
miseczkę kukurydzianą
** - poproś o mleko wegańskie
- Szakszuka - jajko sadzone
w pomidorowo-paprykowym sosie
- Sałatka Tabbouleh - orzeźwiająca
sałatka z kuskusu, pomidorów
i ogórków, z pietruszką, z miętą,
sokiem cytrynowym i oliwą
- Mace Braj - omlet z płatków macy
z jajkami i mlekiem
- Menemen - tradycyjna jajecznica
w kuchni tureckiej i kurdyjskiej
(wegańska lub z jajek) z pomidorami,
papryką, cebulą i ostrą
papryką pul biber, posypana pietruszką
Używamy Jajek od kur z wolnego wybiegu

Choose tea, cacao** or coffe,
with or without milk**
* - instead of pita bread have
a gluten-free corn bowl
** - switch to vegan milk if you like

- Shakshuka - egg fried
on tomato and paprika based sauce
- Tabbouleh Salad - refreshing
couscous based salad with tomato,
cucumber, with parsley, mint
and lemon juice and olive oil
- Matzah Brei - omlette with matzo
bread with eggs and milk
- Menemen - traditional Turkish / Kurdish
scrambled eggs (vegan or made of hens’ eggs)
with tomatoes, peppers, onions and spicy
pul biber pepper, sprinkled with parsley
We use eggs from hens living on free range

