Kolanko N o 6
MENU NA WYNOS ORAZ Z DOWOZEM

ZESTAWY ŚNIADANIOWE Z NASZEGO BUFETU - 25 zł
od godziny 10:00 do 13:00

ZESTAW 1
na ciepło:
biała kiełbaska, frankfurterka, sos majonezowo-paprykowy, jajecznica na boczku, warzywa na ciepło
zestaw sałatek:
2 sałatki dnia, pieczone buraczki z sosem malinowo-balsamicznym, sałatka z rzodkwi japońskiej
3 pasty do chleba:
hummus, twarożek ze szczypiorkiem, pasta warzywna
inne:
domowy pasztet, szynka, wytrawna tarta
na słodko:
andrut z masą kajmakową, ciasto dnia
dodatki:
pieczywo, masło

ZESTAW 2 (WEGE)
na ciepło:
jajecznica na maśle ze szczypiorkiem, pieczone lub duszone warzywa (bywają różne), sos ziołowy
zestaw sałatek:
2 sałatki dnia, pieczone buraczki z sosem malinowo-balsamicznym, sałatka z japońskiej rzodkwi
4 pasty do chleba:
hummus, twarożek ze szczypiorkiem, 2 pasty warzywne
inne:
domowy pasztet (wege)
wytrawna tarta (wege)
na słodko:
jogurt naturalny z miodem, domowym musli i owocami, ciasto dnia
dodatki:
pieczywo, masło

ZESTAW 3
na ciepło:
pieczone lub duszone warzywa (bywają różne), smażony boczek, biała kiełbaska, indyjski sos pomidorowo - orzechowy
zestaw sałatek:
2 sałatki dnia, pieczone buraczki z sosem malinowo-balsamicznym, sałatka z rzodkwi japońskiej
4 pasty do chleba:
hummus, pasta jajeczna, 2 pasty warzywne
inne:
domowy pasztet
wytrawna tarta
na słodko:
andrut z masą kajmakową, ciasto dnia
dodatki:
pieczywo, masło

LUNCH
od poniedziałku do piątku
od godziny 12:00 do ostatniej porcji
zupa, danie główne (wege lub mięsne), kompot

23.00 / 25.00 zł

GORĄCE CIABATTY
Grillowany bekon, ser grana padano, pieczona papryka, cebula, musztarda, sos czosnkowy, sałata
Grillowany kurczak, ser camembert, suszone pomidory, cebula, majonez paprykowy, sałata
Kozi ser, pieczona papryka, pieczona cukinia, pasta ajvar, sos ziołowy, sałata

21.00 zł
20.00 zł
18.00 zł

SAŁATKI
Pieczone buraki, zapiekany kozi ser, filetowana pomarańcza, orzechy włoskie, sałata, rukola,
sos miodowo - balsamiczny
Grillowany kurczak i bekon, pomidorki koktajlowe, pieczona papryka, sałata, rzodkiewki, ogórek,
sos czosnkowo - ziołowy
Pieczona dynia, komosa ryżowa, ciecierzyca, granat, prażony słonecznik, czarny sezam, roszponka,
rukola, sos pomarańczowo - korzenny

30.00 zł
27.00 zł
26.00 zł

ZUPY
Meksykańska zupa chili z mięsem i czerwoną fasolą z dodatkiem sera i kwaśnej śmietany, pieczywo
Krem dyniowy z rozmarynem i nutką pomarańczy, podawany z maślaną grzanką
Krem z pomidorów podawany z bagietką oraz bazyliowo-orzechowym pesto
Zupa dnia (z zestawu lanczowego) - od poniedziałku do piątku

14.00 zł
11.00 zł
10.00 zł
9.00 zł

DANIA GŁÓWNE
Kokosowe tajskie curry z krewetkami, kurczakiem lub warzywami
36.00 / 29.00 / 29.00 zł
+ ryż basmati
Musaka
31.00 zł
grecka potrawa z zapiekanego pod beszamelem mielonego mięsa, bakłażana i pomidorów,
+ 2 domowe chlebki pita, sałatka z pomidorów, ogórków, oliwek i cebuli
Mesir Wat - wegetariańskie danie rodem z Etiopii
28.00 zł
pikantna czerwona soczewica duszona z cebulą, imbirem, pomidorami i przyprawą berbere
+ jogurt z ogórkiem (w wersji wegańskiej można wymienić na sałatkę) oraz podpłomyk
Butter Chicken - popularne danie kuchni indyjsko - brytyjskiej
29.00 zł
kawałki kurczaka w indyjskim sosie z pomidorów, cebuli, nerkowców, z dodatkiem masła i śmietanki
+ ryż basmati

NALEŚNIKI WYTRAWNE
Każda porcja naleśników to 2 sztuki (można wybrać dwa różne nadzienia).
Naleśniki podajemy z sałatką i posypujemy szczypiorkiem

Naleśniki "chińskie" - z kurczakiem, smażonymi warzywami, sezamem i pestkami dyni
Naleśniki “indyjskie”- z kurczakiem, ananasem i szpinakiem w sosie curry
Naleśniki z warzywami (duszone na maśle pory, marchewka, pieczarki) oraz włoskimi orzechami
Naleśniki “ruskie”- z twarogiem, ziemniakami i smażoną cebulką
Naleśniki “meksykańskie" - z mięsem, pomidorami, kukurydzą i czerwoną fasolą, zapieczone z serem
Naleśniki a la carbonara z cukinią (boczek, cebula, cukinia, śmietana, zielona pietruszka)
Naleśniki ze szpinakiem z dodatkiem czosnku, śmietanki i sera grana padano
,

Sosy do naleśników
czosnkowo - ziołowy / majonezowo - paprykowy / kwaśna śmietana

Na życzenie gości dostępna jest lista alergenów zawartych w serwowanych przez nas daniach

23.00 zł
23.00 zł
23.00 zł
23.00 zł
25.00 zł
25.00 zł
25.00 zł

2.00 zł

NALEŚNIKI SŁODKIE 1 porcja to 2 szt.

21.00 zł

Do każdego naleśnika można wybrać do 3 różnych dodatków. Kolejne składniki płatne dodatkowo.

Dodatki do naleśników:
budyń waniliowy, serek waniliowy, kaszka manna, jogurt naturalny
jabłka z cynamonem, banan, wiśnie, pieczone brzoskwinie
domowe sosy: czekoladowy, toffi, mus malinowy, mus mango
bakalie (orzechy laskowe, włoskie, rodzynki, żurawina), prażone nasiona słonecznika i dyni, prażone płatki migdałów,
kokos, sezam
Kolejne dodatki - 3.00 zł

CIASTA
Szarlotka na kruchym cieście podawana na ciepło z sosem angielskim
Sernik na ciepło z sosem czekoladowym i wiśniami

15.00 zł
15.00 zł

SMOOTHIE
Mango lassi (jogurt, puree z mango, kardamon)
Mango, ananas, banan, jogurt (lub mleko sojowe)
Malina, brzoskwinia, goji, banan, jogurt (lub mleko sojowe)
Porzeczka, truskawka, banan

18.00 zł
16.00 zł
16.00 zł
16.00 zł

GORĄCA CZEKOLADA
Gorąca czekolada
zwykła lub z chili
pomarańczowa lub kokosowa

10.00 zł
12.00 zł

NAPOJE ZIMNE

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy 0,2 l / 0,3 l
Domowa lemoniada ze świeżych cytryn 0,3 l
Domowa lemoniada ze świeżych pomarańczy 0,3 l
Domowa mrożona herbata z cytryną i miętą 0,3 l
Woda mineralna Cisowianka, gazowana i niegazowana 0,3 l
Sok Cappy 0,25 l / 1 l pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy
Coca Cola, Sprite 0,25 l

12.00 zł / 17.00 zł
12.00 zł
13.00 zł
10.00 zł
5.00 zł
7.00 / 12.00 zł
6.00 zł

KAWA
Espresso - 30 ml
Podwójne espresso - 60 ml
Espresso macchiato (z mleczną pianką)
Kawa czarna - 180 ml
Kawa biała - 180 ml
Kawa biała - 340 ml (na podwójnym espresso)
Cappuccino małe / duże 210 ml / 340 ml
Kawa latte - 260 ml
Kawa latte z miodem - 260 ml
Kawa latte macchiato - 260 ml (waniliowa, karmelowa, kokosowa)
Mocha (z mlekiem, czekoladą i bitą śmietaną) - 260 ml
Kawa mrożona - 330 ml
Kawa mrożona (waniliowa, karmelowa, kokosowa, migdałowa)

7.00 zł
9.00 zł
8.00 zł
9.00 zł
9.50 zł
12.00 zł
10.00 zł / 12.00 zł
11.00 zł
13.00 zł
13.00 zł
14.00 zł
14.00 zł
15.00 zł

HERBATY LIŚCIASTE W TOREBCE DO SAMODZIELNEGO ZAPARZENIA (na dowóz)

6.00 zł

czarne:
Nilgiri
Świąteczna - z jabłkami i cynamonem
Earl Grey - z płatkami róży i trawą cytrynową
Chai Masala - z cynamonem, kardamonem,goździkami, pieprzem
Szwarcwald - czarna herbata z borówkami, czarnym bzem, wiśnią, różą i hibiskusem
Rainforest - czarna herbata z papają, mango, ananasem, mandarynką i hibiskusem
zielone:
Yunnan
Sencha Sakura - wiśniowo-marcepanowa z płatkami róży
Sencha brzoskwiniowo - ananasowa z płatkami słonecznika
Gunpowder malinowo - porzeczkowa z płatkami bławatka i ostu
Jaśminowa
mieszanka czarnej i zielonej:
Maharani - z papają, płatkami ostu i cytrusami
owocowe:
Kaledonia - rodzynki, czarny bez, czerwona, porzeczka, wiśnie, borówki, hibiskus, płatki róży
Kalifornia - ananas, papaja, mango, rodzynki, róża, hibiskus
Bora - Bora - papaja, rodzynki, czarny bez, porzeczka, malina, truskawka, jabłko, hibiskus
rooibos:
pomarańczowo - czekoladowa z pomarańczą, czekoladą, płatkami róży, bławatka i słonecznika.
pomarańczowo - pistacjowa ze skórką pomarańczy, pistacjami, płatkami migdałowymi i czerwonym pieprzem
pu - erh:
Pu - erh exotic - z papają, ananasem, mango, rodzynkami i hibiskusem
Pu-erh żurawinowo - pomarańczowa
ziołowe:
mięta liściasta
trawa cytrynowa
HERBATY LIŚCIASTE SPRZEDAJEMY RÓWNIEŻ NA MIEJSCU, ZAPARZANE - 10.00 zł
HERBATY LIPTON (NA MIEJSCU , ZAPARZANE) - 6.00 zł
czarna: Yellow Label, Earl Grey, cytrynowa, porzeczkowa, owoce leśne, miętowa, truskawkowa, dzika róża,
zielona: zwykła, miętowa, orientalna

HERBATKI ZIMOWE
Herbata pomarańczowa z żurawiną - herbata czarna, syrop pomarańczowy, suszona żurawina,
goździki, pomarańcza 0,3 l
Herbata z czerwonych owoców - herbata owocowa Kalifornia, grenadina, syrop cukrowy,
maliny, czerwone porzeczki, limonka 0,3 l

14.00 zł
14.00 zł

PIWA BEZALKOHOLOWE I NISKOALKOHOLOWE
Browar Fortuna - Miłosław Bezalkoholowe (IPA) 0% alk. but. 0,5 l
Browar Kormoran - Radler Gorzka Pomarańcza 0% alk. but. 0,5 l
Browar Kormoran - 1 na 100 pigwowiec i miód (jasne Ale) 1% alk. but. 0,5 l
Browar Revolta - Earl Grey Lemon (IPA) 0% alk. but. 0,5 l
Browar Pinta - Mini Maxi IPA 0,5% but. 0,5 l
Browar Pinta - Mini Maxi Mango (fruit ALE) 0,5% alk. but. 0,5 l
Łomża 0% alk. but. 0,5 l
Żywiec Białe 0% (pszeniczne) but. 0,5 l
Lech Free Pomelo i Grejpfrut 0% alk. 0,5 l

12.00 zł
13.00 zł
15.00 zł
17.00 zł
17.00 zł
16.00 zł
11.00 zł
14.00 zł
11.00 zł

