znakomity

Przy stoliku

- Sałatka tabbouleh - 100g - 14 zł -

- Zupa sezonowa - 300ml - 17 zł -

Hummus Klasyczny
- Zestaw z ciepłą pitą - 150g - 26 zł z sosem pomidorowym i ogórkami kiszonymi

Do porcji hummusu klasycznego, smakowego
i masabahy podajemy: pieczywo, warzywa,
cebulę, ogórki kiszone, zioła i oliwę
- Średnia porcja - 100g - 29 zł w bezglutenowej miseczce z mąki kukurydzianej

- Duża porcja - 200g - 36 zł - Sycąca porcja - 250g - 39 zł -

z jajkiem * na twardo albo dwoma falafelami

Hummus Smakowy

- duża porcja do wyboru - 200g - 43 zł -

jalapeño, Suszone pomidory, Kuminowy, Czosnkowy, Chilli,
Kapusta kiszona, Jabłko karmelizowane,Cytrynowy,
Z pieczonym czosnkiem, Kolendrowy, Buraczkowy, Cebulka
karmelizowana, Pieczona papryka, Chrzanowy, Dyniowy,
Czosnek niedźwiedzi, Marchewkowy, Kaparowy, Bazyliowy
Siemie konopne, Śliwka wędzona (Suska Sechlońska DOP),
Kimchi, Bazyliowy, Tapenada, Truflowy

Masabaha

- na ostro lub łagodna - 250g - 45 zł gorące, sycące danie kuchni bliskiego wschodu:
gotowana cieciorka,tahini, czosnek, sok z cytryny,
przyprawy, chleb lub gorąca pita, warzywa,
ogórki kiszone, cebula

Dodatki - po 5 zł -

koszerna pita, maca, kiszone jalapeño, suszone pomidory,
pikantny pomidorowy sos do hummusu, pieczony bakłażan,
czosnek niedźwiedzi lub pieczony, jajko na twardo*, oliwki
zielone lub czarne, kiszone cytryny, harrisa, kapary, kimchi,
pikle, 2 miseczki z mąki kukurydzianej, Śliwka wędzona
(Suska Sechlońska DOP), Sos tahini

Desery wegańskie
- Rożki - 3 zł -

z różą z cukierni “zielony talerz”

- Ciasto cieciorkowe - 15 zł bezglutenowe, z gorzką czekoladą

- bananowiec - 15 zł -

bezglutenowe, olej kokosowy, mąka owsiana,
banany, cukier, owoce

- Malabi - 15 zł -

bliskowschodni deser z mleka sojowego i kokosowego
na bazie mąki ryżowej, z konfiturą malinową,
płatkami róży, orzechami włoskimi i pistacjami

* Jajka od kur z wolnego wybiegu.
Możesz zabrać hummus,
konfitury i syropy ze sobą.

Street food

- Kromka z hummusem - 50g - 7 zł - Kromka z hummusem i z wybranym dodatkiem

- 50g - 11 zł - 2 grzanki z hummusem z ziołami i ogórkiem kiszonym

- 100g - 16 zł
- Ciepła pita z hummusem i warzywami

- pół - 50g - 16 zł - cała - 90g - 25 zł - Ciepła pita z sałatką tabbouleh
hummusem i sosem tahini

- pół - 50g - 18 zł - cała - 90g - 31 zł - Ciepła pita z kimchi - i hummusem - pół - 50g - 18 zł - cała - 90g - 31 zł - Falafele -

pieczone nie smażone,
granat, mięta, zioła, sos tahini

- 3 szt - 120g - 11 zł - 6 szt - 240g - 18 zł -

Napoje

- Woda z kranu - za darmo -

przebadana, zdatna do picia
bez gazu lub z gazem

- Yerba Mate - 17 zł -

lekko gazowany napój
na bazie herbaty mate

- Domowa lemoniada - szklanka - 11 zł - 1/2l - 21 zł - 1L - 31 zł - Sok z tłoczonych owoców- szklanka - 11 zł - Kawa parzona tradycyjnie, w tygielku
- (2 filiżanki) - 25 zł kawy single origin parzone tradycyjną
bliskowschodnią metodą

- Herbata parzona w czajniczku
- (dla 2 osób) - 18 zł -

earl grey, Ceylon, Yunann, Sencha,
Rooibos, Jaśminowa, mięta i inne.
Zobacz kartę herbat

- Kakao - kubek - 15 zł -

na mleku sojowym, owsianym lub ryżowym

znakomity

At the table

Street food

Classic hummus

with one of extras

- Tabbouleh salad - 100g - 14 zł -

- Seasonal soup - 300ml - 17 zł -

- Set with warm pita- 150g - 26 zł with hummus, tomato souce and pickles

Every portion of classic, taste hummus or
masabaha is served with: bread, vegetables,
onion, pickles, herbs and olive oil
- Medium portion - 100g - 29 zł in an edible, gluten-free corn bowl

- Large Portion - 200g - 36 zł - Filling portion - 250g - 39 zł -

- Slice with hummus - 50g - 7 zł - Slice with hummus -

- 50g - 11 zł - 2 toasts with hummus with herbs and pickles

- 100g - 16 zł
- Warm pita with hummus and vegetables

- half - 50g - 16 zł - whole - 90g - 25 zł - Warm pita with tabbouleh with hummus and tahini

with boiled egg* or with two falafels

- half- 50g - 18 zł - whole - 90g - 31 zł -

- Big portion - 200g - 43 zł - choose one kind -

- Warm pita with kimchi -

Taste hummus

jalapeño, sun-dried tomatoes, Cumin, Garlic,
Roasted garlic, Chilli, Silantro, Sour cabbage,
Lemon, Caramelized onion, Caramelized apple,
Horseradish, Pumpkin, Beetroot, Wild garlic,
Roasted pepper, Capers, Carrot, Hemp seeds, Basil,
smoked plum (Suska Sechlońska DOP),
Kimchi, Basil, Tapenada, Truffle

Masabaha

- Mild or spicy - 250g - 45 zł -

warm, filling meal of the middle eastern cousine,
cooked chickpeas, with tahini, garlic, lemon juice,
herbs, with polish bread or warm pita bread,
pickles and onion

Extras - 5 zł each -

matzah or kosher pita bread, warm hot tomato sauce,
roasted eggplant, hard boiled egs*, pickled jalapeño peppers,
sun-dried tomatoes, black or green olives, moroccan style
lemons, capers, wild or grilled garlic, harrisa, capers,
kimchi, pickles, 2 edible corn bowls, smoked plum
(Suska Sechlońska DOP), Tahini sauce

Vegan desserts
- Rose cookie - 3 zł -

with rose marmalade, made by bakery “zielony talerz”

- Chickpeas cake - 15 zł -

vegan, gluten-free, with a dark chocolate

- banana bread - 15 zł -

gluten-free, coconut oil, oat flour,
bananas, sugar, fruits

- Malabi - 15 zł -

middle eastern dessert made of soy and coconut milk
based on rice flour, with a raspberry jam,
rose petals, walnuts and pistachios

* Our eggs are from hens
living on free range.
You can take hummus, confitures
and syrups with you home.

and hummus

- half - 50g - 18 zł - whole - 90g - 31 zł - Falafels -

baked not fried, pomegranate,
mint, fresh herbs, tahini sauce

- 3 pcs - 120g - 11 zł - 6 pcs- 240g - 18 zł -

Drinks
- Tap water - for free -

certified, clean drinking
water, with gas or not

- Yerba Mate - 17 zł -

carbonated, based
on yerba tee, soft drink

- Homemade lemonade - glass - 11 zł - 1/2l - 21 zł - 1L - 31 zł - Cold-press Juice - glass - 11 zł - Traditional cofee brewed in the pot
- (2 cups) - 25 zł single origin,
traditional middleeastern
style-brewed

- Tea brewed in a pot - (2 persons) - 18 zł -

earl grey, Ceylon, Yunann, Sencha,
Rooibos, Jasmin, Mint and others.
Ask for an advice!

- Cocoa - cup - 15 zł -

on soy, oat or rice milk

znakomity

Śniadania

- 900 - 1400 1. Bliskowschodnie - 35 zł
Szakszuka - 2 jajka sadzone w pomidorowo-paprykowym
sosie z ciepłą pitą i małą porcją hummusu klasycznego.
2. Wegańskie - 33 zł
Tabbouleh - orzeźwiająca sałatka z kuskusu,
pomidorów i ogórków, z zieloną pietruszką, miętą,
sokiem cytrynowym i oliwą, podajemy z ciepłą pitą,
oraz małą porcją hummusu klasycznego.
Rekomendowany dodatek - Sos tahini - 3 zł -

3. Na słodko - 35 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 - 35 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- 11 zł -

- Kawa lub herbata z mlekiem sojowym, owsianym albo ryżowym
- kubek - 250 ml - 13 zł -

- Kakao lub kawa Inka - kubek - 250 ml - 13 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 - 35 zł
Shakshuka - 2 eggs poached in a sauce of tomatoes and peppers,
with warm pita and a small portion of classic hummus.
2. Vegan - 33 zł
Tabbouleh - refreshing salad made of couscous,
tomatoes, cucumbers, green parsley, mint, lemon juice
and olive oil. We serve it with warm pita, small
portion of classic hummus.
Recomended extras - Tahini sauce - 3 zł -

3. Sweet - 35 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 - 35 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 - 11 zł -

- Cofee or tea with milk soy, oat or rice
- cup - 250 ml - 13 zł -

- cacoa lub Inka (Polish grain drink) - cup - 250 ml - 13 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.

Karta herbat

- Herbata z maliną i kwiatem lipy Mieszanka owocowa, gorąca jest doskonała na poranne obudzenie, a schłodzona
na letnie upały. Bogata w witaminy i antyutleniacze, posiada przyjemny owocowo-ziołowy aromat z nutą maliny. Skład: rodzynki, kwiat hibiskusa, skórka dzikiej róży,
owoc bzu czarnego, kwiat bzu czarnego, kwiat lipy (4%), owoc czarnej porzeczki,
owoc maliny (2%), naturalny aromat.
- Herbata owocowa bora bora Tropikalna mieszanka kwiatów i owoców o słodkim i egzotycznym aromacie.
Wygląda i pachnie pięknie! Skład: jabłko, papaja, owoc czarnego bzu, malina,
truskawka, kwiat hibiskusa, płatki słonecznika, płatki chabru, aromat.
- Herbata Yunnan Gold Czarna herbata z górskiej prowincji Yunnan położonej w Chinach przy granicy
z Wietnamem, Birmą i Laosem. Rosnące w tym regionie krzewy herbaciane charaktery+
zują się szerokimi i mięsistymi liśćmi o połyskującej powierzchni. W prowincji spotyka
się ok. 200 lokalnych gatunków herbat z których wiele jest uznawane za jedne z najsz+
lachetniejszych rodzajów klasycznej herbaty na świecie. Swoją nazwę zawdzięcza dużej
ilości „tippy golden” młodych listków zrywanych z końcówek gałęzi krzewu
herbacianego, dzięki którym uzyskiwany susz ma niespotykany złocisto-bursztynowy
odcień. Uzyskany napar jest mocny i aromatyczny, a smak wytrawny, z nutą wędzonej
śliwki. Idealnie smakuje do śniadania, także z dodatkiem mleka.
Można powtórnie parzyć.
- Herbata Earl Grey z bławatkiem Mieszanka wysokiej jakości cejlońskich odmian herbaty z nutą bergamotki
uszlachetniona aromatem płatków bławatka. Niepowtarzalny smak i aromat
zawdzięcza olejkowi z bergamotki. „Bergamotką” nazwali Turcy uprawiany
w strefie śródziemnomorskiej owoc książęcej gruszki zbliżony kształtem
do owoców cytrusowych, o grubej, mięsistej skórce, z której tłoczony
jest aromatyczny olejek. Skład: czarna herbata, płatki bławatka, naturalny
olejek bergamotkowy.
- Herbata Darjeeling Margaret's Hope* - FTGFOP 1 SF Czarna herbata pochodząca z prowincji Darjeeling w Indiach jest uznawana za
najlepszą z indyjskich gatunków herbat i jedną z najlepszych na świecie.
Często określa się ją „herbatą z mgieł”, za sprawą wyjątkowego mikroklimatu
panującego u podnóża himalajskich stoków. Darjeeling SF z drugiego zbioru,
jest wytwarzana z najmłodszych pędów, którym zawdzięcza delikatny napar
o jasno-złotawym kolorze i lekki, odrobinę słodkawy smak.
* Margaret's Hope to nazwa ogrodu położonego w regionie Kurseong, który z lotu ptaka wygląda niezwykle
bajkowo z przecinającym go torem kolejowym i morzem zieleni. W 1930 r. plantator,
Mr Bagdon, postanowił pokazać piękno indyjskiej prowincji Darjeeling swej córce Margaret.
Wsiedli na statek w Anglii i udali się w daleką podróż. Niestety, Margaret ogrodów nie ujrzała.
Zmarła zanim dotarła do Indii.

- Herbata Ceylon Kenilworth –
Czarna herbata z zachodniej części Sri Lanki ze słynnego ogrodu Kenilworth
znajdującego się w obfitującym w wodospady regionie Ginigathhena.
Liście tej herbaty są długie i niepołamane. Napar o ciemnobrązowym kolorze,
posiada intensywny aromat i śmietankowy, karmelowy smak. Idealna dla osób
poszukujących czarnej herbaty o lżejszym smaku.
- Herbata turecka –
Czarna herbata dająca ciemnobrązowy napar o charakterystycznym posmaku
suszonych jabłek. Turcja jest jednym z największych producentów czarnej herbaty
na świecie. Jej specjalnością są mocne, pobudzające herbaty przystosowane
do tureckiego stylu parzenia i podawania z cukrem. Idealna na obudzenie się
i rozpoczęcie dnia.

Karta herbat

- Herbata English breakfast Mieszanka czarnej herbaty cejlońskiej i indyjskiej Assam. Dobrze łączy się
z potrawami śniadaniowymi o wyrazistym smaku. Polecamy do szakszuki i hummusu
z pikantnym sosem pomidorowym.
- Herbata Sencha –
Zielona herbata pochodząca z Japonii. Zbiera się pierwsze dwa liście na każdym
pędzie, które mają najlepszy smak i są najbogatsze w cenne substancje. Nie później
niż w ciągu 10-20 godzin po zbiorach, liście muszą być rozłożone i poddane więdnięciu.
Później następuje charakterystyczne dla herbat typu Sencha, krótkie,
dwudziestominutowe parzenie, które zatrzymuje utlenianie i pozwala zachować
herbacie piękny szmaragdowy kolor oraz lekko morski smak z nutami owoców
tropikalnych. Następnym krokiem jest zwijanie liści do drobnych igieł, suszenie
i sortowanie według jakości. Herbatę można parzyć trzykrotnie. Zielona herbata
jest idealna do tworzenia mrożonego orzeźwiającego napoju. Wystarczy wlać zimny
napar do szklanki wypełnionej do 2/3 kostkami lodu.
- Zhun Mei - zielona herbata z kwiatami jaśminu Popularna nie tylko w chinach ale na całym świecie. Zhun Mei znaczy „szlachetn
brwi” od kształtu liści, który przybierają po wysuszeniu i zwinięciu. Napar jest
przejrzysty, żółto-zielony, lekko cierpki w smaku i zapachu. Nieco dymny smak to
znak dobrej jakości tej herbaty. Naturalne aromatyzowanie jaśminem
nadaje herbacie delikatnie kwiatowy smak i urzekający zapach.
- Rooibos Zwany inaczej czerwonokrzewem afrykańskim, jest rośliną uprawianą wyłącznie
w Republice Południowej Afryki w górach Cederberg. Piaszczyste gleby na których
rośnie, są naturalnym miejscem jego wegetacji, nie potrzebuje więc żadnych nawozów,
ani szczególnej ochrony przed szkodnikami lub chorobami. Liście, które przypominają
sosnowe igły, suszy się i tnie na drobne, 1-2 milimetrowe kawałki. Napar jest
ciemnoczerwony o słodkim, miodowym smaku, uwielbianym przez dzieci.
Wyróżnia się łagodnością i brakiem typowego dla zielonych lub czarnych herbat
posmaku goryczy z uwagi na niewielkie ilości garbników. Nie zawiera kofeiny.
Świetnie smakuje na gorąco z mlekiem i cukrem lub z cytryną i miodem,
ale również w postaci mrożonej herbaty.
- Mięta* nana –
Jedna z najstarszych roślin leczniczych,zawiera kwasy organiczne, flawonoidy,
prowitaminę A, witaminę C, sole mineralne (potas, wapń, magnez, żelazo, cynk)
i olejki eteryczne (mentol, limonen). Marokańska odmiana zwana miętą nana, którą
pije się głównie na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, posiada smak, który
najbardziej kojarzy się ze słynną maghrebi – herbatą po marokańsku. Jest
to mocny napar zielonej lub czarnej herbaty Gunpowder z dodatkiem mięty nana
i dużej ilości cukru, który znakomicie gasi pragnienie i orzeźwia. W medycynie miętę
wykorzystuje się jako środek uspokajający i łagodzący niestrawności.
*Nazwa całej miętowej rodziny pochodzi od imienia mitycznej greckiej nimfy Minte, która spodobała się
Hadesowi. Zazdrosna Persefona zamieniła nimfę w roślinę, by jej mąż nie mógł jej posiąść. Prawdopodobnie
stąd powiedzenie „poczuć do kogoś miętę”.

- Kawa po saharyjsku Według przepisu berberów z ziołami: kardamonem, goździkami, cynamonem
i cukrem. (Możesz zamówić bez cukru)

