MNIEJSZE
Hummus by PH: ciecierzyca/orzechy arachidowe/czosnek/oliwa/gorąca pita/marchewka
18 zł
Hummus z suszonymi pomidorami by PH: ciecierzyca/suszone pomidory/czosnek/oliwa/gorąca pita/
marchewka
19 zł
Gravlax: marynowany łosoś/ twarożek chrzanowy/ czarnuszka/grzanka żytnia
19 zł
Sataye z kurczaka: szaszłyki z piersi kurczaka/domowy sos orzechowy z curry i mlekiem kokosowym
24 zł
Frytki: domowe frytki z majonezem curry/ketchup/pikantne aioli
10 zł
Przekąski: szynka parmeńska/kapary/oliwki/suszone pomidory/ser Grana Padano/pieczywo
36 zł
Krewetki: krewetki Black Tiger/chipsy z batatów/awokado/salsa pomidorowa/aioli
19 zł

SAŁATY
Sałata Halloumi: rukola/szpinak/sałata/grillowane Halloumi/marynowana dynia i papryka/pestki dyni/
melasa z granatów
34 zł
Sałata Łosoś: gravlax z łososia/ziemniaki francuskie/pomidorki cherry/rzodkiewka/czerwona cebula/
sos koperkowy
35 zł
Sałata Bavette: rukola/wołowina bavette/pieczone warzywa/piklowana czerwona cebula/Grana Padano/
sos paprykowy
36 zł

ZUPY
Krem z buraków/blanszowany szpinak/śmietana
15 zł
Zupa dnia: zapytaj kelnera

MAKARONY
Pasta Poulette: fettuccine/kurczak zagrodowy/szpinak/aksamitny sos z chilli i imbirem/Grana Padano
34 zł
Pasta Bavette: spaghetti/wołowina bavette/groszek cukrowy/kolendra/red curry/Grana Padano
35 zł
Krewetki: spaghetti/krewetki Black Tiger/oliwa/czosnek/chilli/natka pietruszki/Grana Padano
38 zł

BURGERY
# codziennie rano, wypiekamy dla Was świeże bułki, tradycyjną metodą, używając mąki,
drożdży i miodu
# świeże mięso, najwyższej jakości dostarcza nam Pani Grażynka z bazarku przy ul.Niekłańskiej
# wszystke burgery mogą być również podane w wersji light, bez bułki, z sałatką
Burger dnia: zapytaj kelnera
31 zł
Vege Burger dnia: zapytaj kelnera
28 zł
New York: wołowina/prażony bekon/cheddar/sałata/ogórek konserwowy/pomidor/czerwona cebula
30 zł
Woods: wołowina/prażony bekon/cheddar/suszona kapusta/grzybowe aioli
31 zł
Mexican: wołowina/cheddar/czerwona cebula/pomidor/rukola/guacamole/pikantna salsa/kwaśna
śmietana
31 zł
Bollywood: wołowina z curry/cheddar/czerwona cebula/rukola/chutney z mango i dyni/majonez curry
31 zł
Diablo: wołowina/prażony bekon/cheddar/sos green chilli/jalapeno/sałata/pomidor/czerwona cebula
31 zł
Milano: wołowina/suszone pomidory/mozzarella/rukola/bazyliowy majonez
31 zł
Chicken Supreme: chrupiący kurczak zagrodowy/sałata/pomidor/czerwona cebula/pikantne aioli
29 zł
Beef Supreme: delikatna wołowina/sałata/czerwona cebula/ogórek konserwowy/musztarda Dijon
26 zł
+5 zł frytki

WIĘKSZE
Stek: sezonowany stek z polędwicy od Polskich Steków/salsa Chimichurri/ziemniaki francuskie/
grillowane warzywa
64 zł
Łosoś: łosoś/szpinakowe puree/pieczone warzywa
45 zł
Żeberka: marynowane w solance, wolno pieczone żeberka/domowy sos BBQ/frytki/sałata rzymska
35 zł

SŁODKIE
# nasze pyszne desery pieczemy sami, na miejscu
New York, New York: domowy sernik z białą czekoladą
15 zł
Banoffee: banan/toffi/kruchy spód
15 zł
Deser dnia: zapytaj kelnera

DZIECI
Kura: chrupiąca pierś z kurczaka/frytki/sałata rzymska
16 zł
Łosoś baby: grillowany łosoś/puree ziemniaczane/pieczona marchewka
23 zł
Orechiette pomidor: makaron orechiette/pomidory/oliwa/Grana Padano
14 zł

NAPOJE
Lemoniada Yellow
woda gazowana/cytryna/mięta/domowy syrop cukrowy
10 zł
Lemoniada Green
woda gazowana/limonka/mięta/ogórek/domowy syrop cukrowy
12 zł
Lemoniada Pink
woda gazowana/sok wyciskany z grejpfrutów/sok z granatów
13 zł
Warm me up!
wrzątek/cytryna/mięta/miód/imbir
12 zł
Cherry time
herbata Earl Grey/konfitura wiśniowa/syrop migdałowy
12 zł
Sok
świeżo wyciskany sok z pomarańczy/grejpfrutów
14 zł
Club Mate
12 zł
Coca Cola/Cola zero
6 zł
Tonic/Fanta/Sprite
6 zł
Soki Cappy
jabłkowy/pomarańczowy/grejpfrutowy/pomidorowy/czarna porzeczka
6 zł
Nestea cytrynowa/brzoskwiniowa
6 zł
Cisowianka niegazowana/gazowana 0,33 l
7 zł
Cisowianka niegazowana/gazowana 0,75 l
12 zł

KAWY
Nasza kawa z ekspresu to 100% Arabika, unikalna mieszanka ziaren z Gwatemali, Kostaryki,
Kenii i Sumatry stworzona specjalnie dla PH. Wypala je dla nas lokalna palarnia.
Espresso
7 zł
Espresso doppio
11 zł
Cappuccino
9 zł
Americana
9 zł
Latte macchiato
12 zł
Latte macchiato z domowym kajmakiem
13 zł

HERBATY
Wyjątkowe mieszanki herbat są tworzone ręcznie, specjalnie dla PH.
10 zł
czarne
Assam
wytrawna, lekka mieszanka dająca złocisty napar
Earl Grey
mieszanka herbat chińskich i cejlońskich z dodatkiem naturalnego olejku z bergamotki
zielone
Bambusowa
mieszanka herbat z liśćmi bambusa, kawałkami truskawek, miętą, kwiatami słonecznika
i cytryną
Gunpowder
herbata o bardzo wyraźnym gorzkim smaku i złocistej barwie naparu
Białe
Silver Cloud
łagodna herbata z Chin o delikatnym aromacie indyjskiej figi
Czerwone
Andalusia
afrykański rooibos z dodatkiem skórki pomarańczowej i soczystym pomarańczowym aromatem
OWOCOWE
Chill out
napar z jabłkiem, hibiskusem, skórkami pomarańczy, listkami truskawek, płatkami nagietka i bławatka
ziołowe
Mięta Nana
ułatwia trawienie i przynosi ulgę po obfitym posiłku
Rumianek
ułatwia trawienie, uspokaja

*burgery, makarony i inne potrawy przygotowujemy na bieżąco,
dlatego czas oczekiwania przy dużym ruchu może być dłuższy
**do grup od 5 osób doliczamy 10% serwisu za obsługę kelnerską
*** po godzinie 23.00 doliczamy 10% serwisu za obsługę kelnerską

