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TABELA ALERGENÓW

Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Nazwa potrawy

Zboża zawierające gluten

Potrawy zawierają dany alergen

WRAPY

FALLA WRAP
FALLA WRAP – OPCJA VEGAN
HEMP WRAP
KIMCHI WRAP
AVO-NORI WRAP
AVO-NORI WRAP – OPCJA
VEGAN
VEGAP
ACAPULCO WRAP
ACAPULCO WRAP – OPCJA
VEGAN
FRYTAFEL WRAP
FRYTAFEL WRAP – OPCJA
VEGAN
SEZONOWY WRAP

Wykaz alergenów uzależniony jest od aktualnej
oferty.
ZUPY

HARIRA
HARIRA – OPCJA VEGAN
SEZONOWA

Wykaz alergenów uzależniony jest od aktualnej
oferty.
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BURGERY
SIR SER BURGER
SIR SER BURGER – OPCJA VEGAN
BLING BLING BURGER
BURGER DRWALA
ĆWIERĆ FUNCIAK Z SEREM
ĆWIERĆ FUNCIAK Z SEREMOPCJA VEGAN
SZEJK ZA PIĘC DOLCÓW
KLASYKA FALLI
RĘKA FATIMY
RĘKA FATIMY – OPCJA VEGAN
FALLAFEL TALERZ
SMAŻONY SER
SMAŻONY SER – OPCJA VEGAN
BAKŁAŻAN
HUMMUSY
HUMMUS MIX
HUMMUS TRADYCYJNY
HUMMUS MARCHEWKA - MIÓD
HUMMUS CHIPOTLE
HUMMUS KOLENDRA LIMONKA
HUMMUS SUSZONE POMIDORY

4

Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża zawierające gluten

Nazwa potrawy

SZAKSZUKI

SZAKSZUKA KLASYCZNA
SZAKSZUKA HOLA MEXICO
SZAKSZUKA CIAO A TUTTI
DESERY

BAKLAVA
CHAŁWA
DODATKI
KULKI FALAFELA
KLASYCZNEGO
KULKI FALAFELA
BURACZANEGO
KULKI FALAFELA HEMP
SOSY

MUSZTARDA - MIÓD
OSTRY
OSTRY +++
CZOSNKOWY
UMAMI
AMBA
ORZECHOWY
MANGO MAYO
GUACAMOLE
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Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża zawierające gluten

Nazwa potrawy

Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża zawierające gluten

Nazwa potrawy

SERY

CHEDDAR
MOZZARELLA
MASCARPONE
VEGAN
SEZONOWE MENU

PALUSZKI KAPITANA FIGLO
CHOWDER
FISZ- FISZ BURGER
FISZ- FISZ BURGER – OPCJA
VEGAN

LEGENDA
- alergen występuje w potrawie
W naszej restauracji do produkcji potraw używa się artykułów spożywczych,
które zawierają lub mogą zawierać: orzechy, orzechy ziemne, soję, sezam,
gorczycę oraz zboża zawierających gluten.
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TABELA ALERGENÓW 2

Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Nazwa potrawy

Zboża zawierające gluten

Potrawy zawierają lub mogą zawierać dany alergen

WRAPY

FALLA WRAP
FALLA WRAP – OPCJA VEGAN
HEMP WRAP
KIMCHI WRAP
AVO-NORI WRAP
AVO-NORI WRAP – OPCJA
VEGAN
VEGAP
ACAPULCO WRAP
ACAPULCO WRAP – OPCJA
VEGAN
FRYTAFEL WRAP
FRYTAFEL WRAP – OPCJA
VEGAN
SEZONOWY WRAP

Wykaz alergenów uzależniony jest od aktualnej
oferty.
ZUPY

HARIRA
HARIRA – OPCJA VEGAN
SEZONOWA

Wykaz alergenów uzależniony jest od aktualnej
oferty.
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BURGERY
SIR SER BURGER
SIR SER BURGER – OPCJA VEGAN
BLING BLING BURGER
BURGER DRWALA
ĆWIERĆ FUNCIAK Z SEREM
ĆWIERĆ FUNCIAK Z SEREMOPCJA VEGAN
SZEJK ZA PIĘC DOLCÓW
KLASYKA FALLI
RĘKA FATIMY
RĘKA FATIMY – OPCJA VEGAN
FALLAFEL TALERZ
SMAŻONY SER
SMAŻONY SER – OPCJA VEGAN
BAKŁAŻAN
HUMMUSY
HUMMUS MIX
HUMMUS TRADYCYJNY
HUMMUS MARCHEWKA - MIÓD
HUMMUS CHIPOTLE
HUMMUS KOLENDRA LIMONKA
HUMMUS SUSZONE POMIDORY
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Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża zawierające gluten

Nazwa potrawy

SZAKSZUKI

SZAKSZUKA KLASYCZNA
SZAKSZUKA HOLA MEXICO
SZAKSZUKA CIAO A TUTTI
DESERY

BAKLAVA
CHAŁWA
DODATKI
KULKI FALAFELA
KLASYCZNEGO
KULKI FALAFELA
BURACZANEGO
KULKI FALAFELA HEMP
SOSY

MUSZTARDA - MIÓD
OSTRY
OSTRY +++
CZOSNKOWY
UMAMI
AMBA
ORZECHOWY
MANGO MAYO
GUACAMOLE
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Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża zawierające gluten

Nazwa potrawy

Mięczaki

Łubin

Dwutlenek siarki i siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Seler

Orzechy

Mleko łącznie laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża zawierające gluten

Nazwa potrawy

SERY

CHEDDAR
MOZZARELLA
MASCARPONE
VEGAN
SEZONOWE MENU

PALUSZKI KAPITANA FIGLO
CHOWDER
FISZ- FISZ BURGER
FISZ- FISZ BURGER – OPCJA
VEGAN

LEGENDA
- alergen występuje w potrawie
- potrawa może zawierać dany alergen
W naszej restauracji do produkcji potraw używa się artykułów spożywczych,
które zawierają lub mogą zawierać: orzechy, orzechy ziemne, soję, sezam,
gorczycę oraz zboża zawierających gluten.
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WYKAZ SKŁADNIKÓW I ALERGENÓW

Nazwa
potrawy

Wykaz składników i alergenów
WRAPY

FALLA WRAP

HEMP WRAP

Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), pomidor, hummus [ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z
oliwek, tahini (pasta z sezamu), sok z cytryny, czosnek, sól,
kumin], kapusta modra, szpinak, ogórek, ogórek kiszony,
marchew pieczona (marchew, miód, ocet jabłkowy, imbir,
pomarańcza, sól), sos orzechowy [orzechy ziemne, olej roślinny
rzepakowy, mleko sojowe (woda, soja), ocet spirytusowy, sól,
cukier];
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202);
Dodatkowo zawiera: orzechy

Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), mix warzyw korzeniowych [burak, pietruszka,
seler, cebula biała, oliwa z oliwek, cukier, ocet balsamiczny (ocet
biały winny, skoncentrowany moszcz winogronowy,
przeciwutleniacz (E224). Zawiera siarczyny), sól, czosnek,
kurkuma, zioła prowansalskie (tymianek, bazylia, cząber,
majeranek, rozmaryn, oregano, liść laurowy)], ogórek kiszony,
kapusta modra, hummus [ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek,
tahini (pasta z sezamu), sok z cytryny, czosnek, sól, kumin],
marchew, sos musztardowo miodowy [musztarda francuska
(woda, gorczyca biała, gorczyca czarna, ocet spirytusowy, ocet
jabłkowy, sól, cukier, stabilizator (guma ksantanowa, guma guar),
przyprawy, barwniki (kurkumina)], miód, musztarda Dijon
[woda, gorczyca, ocet, sól, substancja konserwująca:
wodorosiarczyn sodu (E222). Zawiera siarczyny)], szpinak;
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202);
11

Dodatkowo zawiera: orzeszki ziemne, orzechy

KIMCHI WRAP

Kimchi (kapusta pekińska, jabłka, biała rzodkiew, por, marchew,
pasta gonchujang (fermentowana pasta ryżowa (słód ryżowy: ryż,
sól, woda, koji), syrop kukurydziany, woda, ostra papryka w
proszku, pasta sojowa (soja fermentowana: soja, woda, sól, koji),
alkohol, sól, ekstrakt z pszenicy, czosnek, fermentowana fasola
(sos sojowy: soja, woda, sól, ekstrakt z pszenicy, alkohol, ekstrakt
z drożdży), sos sojowy (woda, soja, pszenica, sól, alkohol), cukier,
imbir, olej sezamowy (olej sezamowy, olej roślinny), czosnek], mix
warzyw korzeniowych [burak, pietruszka, seler, cebula biała,
oliwa z oliwek, cukier, ocet balsamiczny (ocet biały winny,
skoncentrowany moszcz winogronowy, przeciwutleniacz (E224).
Zawiera siarczyny), sól, czosnek, kurkuma, zioła prowansalskie
(tymianek, bazylia, cząber, majeranek, rozmaryn, oregano, liść
laurowy)], fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra
zielona, czosnek, sól), kapusta modra, hummus [ciecierzyca, oliwa
z wytłoczyn z oliwek, tahini (pasta z sezamu), sok z cytryny,
czosnek, sól, kumin], sos umami [majonezowy sos wegański (olej
rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól), ocet ,)), sos sojowy (woda, soja, pszenica,
sól, alkohol), imbir, cukier brązowy, olej sezamowy (olej
sezamowy, olej roślinny), czosnek, ocet jabłkowy], szpinak,
kolendra;
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202)

AVO-NORI WRAP

Fallafel buraczany (burak, kasza jaglana, płatki kukurydziane
(kaszka kukurydziana, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól),
czerwona cebula, pestki dyni, pestki słonecznika, sezam, czosnek,
sól, pieprz), hummus [ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek,
tahini (pasta z sezamu), sok z cytryny, czosnek, sól, kumin],
szpinak, mascarpone, ogórek, pomidor, awokado, sos amba
[pulpa mango (pulpa z mango Alphonso, syrop cukrowy (cukier,
woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)), ocet jabłkowy,
woda, sok z cytryny, kumin, kolendra, czosnek, kurkuma, pieprz),
rukola, nori;
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202)

VEGAP
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Vegap (odtłuszczona mąka sojowa, olej rzepakowy, sól, papryka
słodka, oregano, wzmacniacz smaku-glutaminian sodu, glukoza,
cebula – zawiera dwutlenek siarki, rozmaryn, kurkuma,
majeranek), kapusta modra, sałata lodowa, pomidor, ogórek, sos
czosnkowy [majonezowy sos wegański (olej rzepakowy, woda,
cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól),
ocet spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)),
czosnek, pieprz, sól], sos ostry [majonezowy sos wegański (olej
rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, białka grochu, sól,
skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (guma guar,
guma ksantanowa)), ketchup (koncentrat pomidorowy, woda,
cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, przyprawy,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat), harrisa (ostra
papryka, czosnek, kolendra, sól, kminek, kwas cytrynowy E330),
sriracha (chili, cukier, woda, czosnek, wzmacniacz smaku: E621,
kwas: E330, stabilizator: E 415, środek konserwujący: E202), zioła
prowansalskie (tymianek, bazylia, cząber, majeranek, rozmaryn,
oregano, liść laurowy), kurkuma], czerwona cebula;
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202)

ACAPULCO WRAP

Chilli sin carne [pomidory krojone (pomidory, sok pomidorowy,
kwas cytrynowy E330), cebula czerwona, papryka, fasola
czerwona (fasola czerwona Kindey, woda, przeciwutleniacz:
kwas askorbinowy), granulat sojowy (odtłuszczona mąka sojowa),
kukurydza, czosnek, koncentrat pomidorowy, olej roślinny
rzepakowy, sól, cukier, aromat dymu wędzarniczego (woda,
aromat dymny), kolendra mielona, kumin, cynamon, oregano
suszone], ryż, sałata lodowa, sos słodkie chili (cukier, woda,
czerwone chilli, czosnek, sól, modyfikowana skrobia
kukurydziana, regulator kwasowości: kwas octowy), śmietana,
ser cheddar [ser cheddar, ser, odtłuszczone mleko, masło,
odtłuszczone mleko w proszku, sole emulgujące (E331, E339,
E452), białka mleka, sól, barwniki: ekstrakt z papryki i karoteny,
substancje przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa], cebula,
granat, dymka, kolendra świeża, sezam;
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202);
Dodatkowo zawiera: seler, gorczyca
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FRYTAFEL WRAP

Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), frytki (ziemniak, olej palmowy), ser cheddar [ser
cheddar, ser, odtłuszczone mleko, masło, odtłuszczone mleko w
proszku, sole emulgujące (E331, E339, E452), białka mleka, sól,
barwniki: ekstrakt z papryki i karoteny, substancje
przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa], sałata lodowa,
ogórek zielony, pomidor, czerwona cebula, mięta, pietruszka, sos
słodkie chili (cukier, woda, czerwone chilli, czosnek, sól,
modyfikowana skrobia kukurydziana, regulator kwasowości:
kwas octowy);
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202)

FRYTAFEL WRAP
– OPCJA VEGAN

Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), frytki (ziemniak, olej palmowy), ser cheddar [woda,
olej kokosowy, skrobia modyfikowana, skrobia, sól morska,
wegańskie aromaty, ekstrakt z oliwek, witamina B12, barwniki:
(ekstrakt z papryki, b-karoten)], sałata lodowa, ogórek zielony,
pomidor, czerwona cebula, mięta, pietruszka, sos słodkie chili
(cukier, woda, czerwone chilli, czosnek, sól, modyfikowana
skrobia kukurydziana, regulator kwasowości: kwas octowy);
Chleb pszenny lawasz (mąka pszenna, woda, sól, E202)

SEZONOWY
WRAP

Wykaz składników i alergenów uzależniony jest od aktualnej
oferty.

ZUPY
HARIRA

Bulion warzywny (zawiera seler), marchew, cebula, soczewica
czerwona, soczewica zielona, pomidory krojone (pomidory, sok
pomidorowy, kwas cytrynowy E330), daktyle suszone, pietruszka,
kiszone cytryny, woda z kiszonych cytryny, czosnek, koncentrat
pomidorowy, imbir, kolendra, sok z limonki, oliwa z oliwek,
cukier brązowy, kumin, harrisa (ostra papryka, czosnek,
kolendra, sól, kminek, kwas cytrynowy E330), kolendra mielona,
cynamon, pieprz
Dodatki: Jogurt, pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa,
drożdże, cukier, gluten pszenny);
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Dodatkowo zawiera sezam

SEZONOWA

Wykaz składników i alergenów uzależniony jest od aktualnej
oferty.

BURGERY
Smażony ser:
Ser edamski, woda, mąka ciecierzycy, panko (mąka pszenna,
drożdże, cukier, sól), sól, pieprz
Bułka:
Mąka pszenna, woda, masło, mleko pełne w proszku, jaja,
drożdże, sól, cukier, dekstroza; Zawiera sezam

SIR SER BURGER

Pozostałe dodatki:
colesław z brukselki [brukselka, por, majonezowy sos wegański
(olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, białka grochu, sól,
skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (guma guar,
guma ksantanowa)), papryka czerwona, olej sezamowy (olej
sezamowy, olej roślinny), cukier brązowy, sól, pieprz];
sos tatarski [majonezowy sos wegański (olej rzepakowy, woda,
cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól),
ocet spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)),
gruszka, szalotka, ogórek kiszony, pieczarki marynowane
(pieczarki całe, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, przechiwutleniacz –
pirosiarczyn sodu. Zawiera siarczyny), cebula dymka, pietruszka,
kapary, sól, pieprz], ogórek kiszony, pomidor, sałata lodowa

SIR SER BURGER OPCJA VEGAN
Smażony ser:
Ser wegański [woda, olej kokosowy, skrobia modyfikowana,
skrobia, sól morska, wegańskie aromaty, ekstrakt z oliwek,
witamina B12, barwniki: (ekstrakt z papryki, b-karoten)], woda,
mąka ciecierzycy, panko (mąka pszenna, drożdże, cukier, sól), sól,
pieprz
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Bułka:
Mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej rzepakowy, nasiona
sezamu, sól, gluten pszenny, emulgator: E472e, stabilizator E516,
środek do przetwarzania mąki: E300
Pozostałe dodatki:
colesław z brukselki [brukselka, por, majonezowy sos wegański
(olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, białka grochu, sól,
skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (guma guar,
guma ksantanowa)), papryka czerwona, olej sezamowy (olej
sezamowy, olej roślinny), cukier brązowy, sól, pieprz];
sos tatarski [majonezowy sos wegański (olej rzepakowy, woda,
cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól),
ocet spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)),
gruszka, szalotka, ogórek kiszony, pieczarki marynowane
(pieczarki całe, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, przechiwutleniacz –
pirosiarczyn sodu. Zawiera siarczyny), cebula dymka, pietruszka,
kapary, sól, pieprz], ogórek kiszony, pomidor, sałata lodowa
BLING BLING
BURGER

Kotlet buraczany:
Fallafel buraczany (burak, kasza jaglana, płatki kukurydziane
(kaszka kukurydziana, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól),
czerwona cebula, pestki dyni, pestki słonecznika, sezam, czosnek,
sól, pieprz), sok z buraka, gluten pszenny, aromat dymu
wędzarniczego (woda, aromat dymny)
Sałatka Wakame:
Wakame, marchew, sezam biały, sezam czarny, marynata [sos
sojowy (woda, soja, pszenica, sól, alkohol), cukier, ocet ryżowy
(woda, ryż kleisty, białe wino ryżowe), olej sezamowy (olej
sezamowy, olej roślinny), imbir, sól]
Marynowane zielone ogórki:
Ogórek zielony, sezam biały, sezam czarny, marynata [sos sojowy
(woda, soja, pszenica, sól, alkohol), cukier, ocet ryżowy (woda, ryż
kleisty, białe wino ryżowe), olej sezamowy (olej sezamowy, olej
roślinny), imbir, sól]
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Sos Wasabi Mayo:
Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)], pasta
wasabi
Sos Mango Maya:
Pulpa mango [pulpa z mango Alphonso, syrop cukrowy (cukier,
woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], majonezowy sos
wegański (olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda,
gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, białka
grochu, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające
(guma guar, guma ksantanowa)), mięta, ocet jabłkowy, cukier
Bułka wegańska:
Mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej rzepakowy, nasiona
sezamu, sól, gluten pszenny, emulgator: E472e, stabilizator E516,
środek do przetwarzania mąki: E300
Pozostałe dodatki:
Wegański ser cheddar [woda, olej kokosowy, skrobia
modyfikowana, skrobia, sól morska, wegańskie aromaty, ekstrakt
z oliwek, witamina B12, barwniki: (ekstrakt z papryki, b-karoten)]
BURGER DRWALA

Sos musztarda-chili:
Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)],
czerwona cebula, musztarda sarepska (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, barwnik: kurkumina,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cebula dymka, syrop
cukrowy, chili
Kotlet serowy:
Ser, śmietanka, jaja, bułka tarta [mąka pszenna (zawiera gluten),
woda, sól, drożdże]
Kotlet vege:
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Krajanka sojowa w gyrosie (odtłuszczona mąka sojowa sól,
papryka słodka, oregano, wzmacniacz smaku-glutaminian sodu,
glukoza, cebula – zawiera dwutlenek siarki, rozmaryn, kurkuma,
majeranek), panko (mąka pszenna, drożdże, cukier, sól), cebula,
jaja, czosnek
Chrupiąca cebula:
Cebula, mąka pszenna, sól
Bułka:
Mąka pszenna, woda, masło, mleko pełne w proszku, jaja,
drożdże, sól, cukier, dekstroza; Zawiera sezam
Dodatki:
Sałata rzymska, ogórek kiszony, pomidor
ĆWIERĆ FUNCIAK
Z SEREM

Kotlet Lidy:
Uwodnione teksturowane białko sojowe, olej rzepakowy, woda,
cebula, przyprawa (ekstrakt drożdżowy), słód jęczmienny słodki,
proszek cebulowy, aromat, sól, proszek czosnkowy, stabilizatory:
metyloceluloza, mąka z ciecierzycy, aromatyczny wyciąg z
czosnku, ekstrakt słodowy jęczmienny, proszek cebulowy
Cebulka piklowana:
Cebula biała, ocet winny, cukier, sól
Bułka:
Mąka pszenna, woda, masło, mleko pełne w proszku, jaja,
drożdże, sól, cukier, dekstroza; Zawiera sezam
Sos:
Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)],
ketchup [koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet
spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, przyprawy, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), aromat], musztarda sarepska
(woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy,
barwnik: kurkumina, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
18

sok z cytryny, suszona papryka, czosnek, sól
Pozostałe dodatki:
pomidor, sałata lodowa, sos BBQ (zawiera zboża zawierające
gluten, orzechy, orzeszki ziemne, soję), ogórek kiszony, wegański
ser cheddar [ser cheddar, ser, odtłuszczone mleko, masło,
odtłuszczone mleko w proszku, sole emulgujące (E331, E339,
E452), białka mleka, sól, barwniki: ekstrakt z papryki i karoteny,
substancje przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa]
ĆWIERĆ FUNCIAK
Z SEREM – OPCJA
VEGAN

Kotlet Lidy:
Uwodnione teksturowane białko sojowe, olej rzepakowy, woda,
cebula, przyprawa (ekstrakt drożdżowy), słód jęczmienny słodki,
proszek cebulowy, aromat, sól, proszek czosnkowy, stabilizatory:
metyloceluloza, mąka z ciecierzycy, aromatyczny wyciąg z
czosnku, ekstrakt słodowy jęczmienny, proszek cebulowy
Cebulka piklowana:
Cebula biała, ocet winny, cukier, sól
Bułka:
Mąka pszenna, woda, cukier, drożdże, olej rzepakowy, nasiona
sezamu, sól, gluten pszenny, emulgator: E472e, stabilizator E516,
środek do przetwarzania mąki: E300
Sos:
Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)],
ketchup [koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet
spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, przyprawy, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), aromat], musztarda sarepska
(woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy,
barwnik: kurkumina, regulator kwasowości: kwas cytrynowy),
sok z cytryny, suszona papryka, czosnek, sól
Pozostałe dodatki:
pomidor, sałata lodowa, sos BBQ (zawiera zboża zawierające
gluten, orzechy, orzeszki ziemne, soję), ogórek kiszony, wegański
ser cheddar [woda, olej kokosowy, skrobia modyfikowana,
19

skrobia, sól morska, wegańskie aromaty, ekstrakt z oliwek,
witamina B12, barwniki: (ekstrakt z papryki, b-karoten)]

KLASYKA FALLI

RĘKA FATIMY

FALLAFEL
TALERZ

SMAŻONY SER

Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), hummus (wykaz składników i alergenów znajdziesz
w rozdziale „Hummus”. Zawiera sezam), ogórek kiszony, kalarepa
pikle (kalarepa, woda, cukier, ocet spirytusowy), ogórek, marchew
pikle (marchew, woda, cukier, ocet spirytusowy, pomarańcz,
imbir), kalafior, pomidor, tabbouleh [pietruszka, kasza bulgur (z
pszenicy durum), pomidor, oliwa z oliwek, mięta, czerwona
cebula, sok z cytryny, sól, sumak, kumin, pieprz], rzodkiewka,
pomarańcz, papryka peperoni lombardi, oliwki, oliwa z oliwek,
pietruszka, granat, sezam, czaruszka;
sos orzechowy (orzechy ziemne, olej roślinny rzepakowy, mleko
sojowe (woda, soja), ocet spirytusowy, sól, cukier;
pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier,
gluten pszenny)
Dodatkowo zawiera: seler, gorczyca, siarczyny
Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), hummus (wykaz składników i alergenów
znajdziesz w rozdziale „Hummus”), ogórek kiszony, kalarepa
pikle (kalarepa, woda, cukier, ocet spirytusowy), ogórek,
marchew pikle (marchew, woda, cukier, ocet spirytusowy,
pomarańcz, imbir), kalafior, pomidor, tabbouleh [pietruszka,
kasza bulgur (z pszenicy durum), pomidor, oliwa z oliwek, mięta,
czerwona cebula, sok z cytryny, sól, sumak, kumin, pieprz],
rzodkiewka, pomarańcz, papryka peperoni lombardi, oliwki,
oliwa z oliwek, pietruszka, granat, sezam, czaruszka;
sos orzechowy (orzechy ziemne, olej roślinny rzepakowy, mleko
sojowe (woda, soja), ocet spirytusowy, sól, cukier;
pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier,
gluten pszenny)
Dodatkowo zawiera: seler, gorczyca, siarczyny
Do wyboru: 1) Ser wegetariański lub 2) wegański
1) Wersja wegetariańska:
Ser, panierka [jaja, bułka tarta (mąka pszenna (zawiera gluten),
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woda, sól, drożdże), panko (mąka pszenna, drożdże, cukier, sól),
sól, pieprz]
2) Wersja wegańska:
Ser wegański [woda, olej kokosowy, skrobia modyfikowana,
skrobia, sól morska, wegańskie aromaty, ekstrakt z oliwek,
witamina B12, barwniki: (ekstrakt z papryki, b-karoten)], woda,
mąka ciecierzycy, panko (mąka pszenna, drożdże, cukier, sól), sól,
pieprz
Pozostałe dodatki:
Frytki (ziemniak, olej palmowy), colesław z brukselki [brukselka,
por, majonezowy sos wegański (olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)),
papryka czerwona, olej sezamowy (olej sezamowy, olej roślinny),
cukier brązowy, sól, pieprz];
sos tatarski [majonezowy sos wegański (olej rzepakowy, woda,
cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól),
ocet spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)),
gruszka, szalotka, ogórek kiszony, pieczarki marynowane
(pieczarki całe, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, przeciwutleniacz –
pirosiarczyn sodu. Zawiera siarczyny), cebula dymka, pietruszka,
kapary, sól, pieprz], pietruszka

BAKŁAŻAN

Bakłażan, papryka, tahini (pasta z sezamu), sok z limonki, harrisa
(ostra papryka, czosnek, kolendra, sól, kminek, kwas cytrynowy
E330), kumin, sól
Sos do bakłażana: cukier, woda, sos sojowy (woda, soja, pszenica,
sól, alkohol), sos hoisini [cukier, woda, fermentowana pasta
sojowa (woda, sól, soja, mąka pszenna), sól, słodkie ziemniaki,
barwnik (E150a), skrobia, czosnek , pasta sezamowa, przyprawy,
chili, kwas (E260)], olej sezamowy (olej sezamowy, olej roślinny),
ocet jabłkowy, cukier, imbir, czosnek
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HUMMUSY

HUMMUS MIX

5 smaków hummusu tradycyjny, chipotle, marchewka-miód,
kolendra-limonka, suszone pomidory.
Wykaz składników i alergenów znajdziesz poniżej.

HUMMUS
TRADYCYJNY

Ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek, tahini (pasta z sezamu),
sok z cytryny, czosnek, sól, kumin

HUMMUS
MARCHEWKA MIÓD

Ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek, tahini (pasta z sezamu),
marchew pieczona (marchew, miód, ocet jabłkowy, imbir,
pomarańcza, sól), sok z cytryny, czosnek, sól, kumin, miód

HUMMUS
CHIPOTLE

Ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek, tahini (pasta z sezamu),
papryka chipotle, sok z cytryny, czosnek, sól, kumin

HUMMUS
KOLENDRA LIMONKA

Ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek, tahini (pasta z sezamu),
kolendra, sok z cytryny, sok z limonki, czosnek, sól, kumin

HUMMUS
SUSZONE
POMIDORY

Ciecierzyca, oliwa z wytłoczyn z oliwek, tahini (pasta z sezamu),
suszone pomidory [pomidory, ziarna słonecznika, mix przypraw
w zmiennych proporcjach (pietruszka, bazylia, czosnek), woda,
ocet winny, sól, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy (E330),
przeciwutleniacze: L-kwas askorbinowy (E300)], sok z cytryny,
czosnek, sól, kumin

SZAKSZUKI
SZAKSZUKA
KLASYCZNA

Jaja, ser labneh, papryka czerwona, cebula biała, pomidory
krojone (pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy E330), olej
roślinny rzepakowy, czosnek, kumin, sól, cukier brązowy,
kolendra mielona, harrisa (ostra papryka, czosnek, kolendra, sól,
kminek, kwas cytrynowy E330), sriracha (chili, cukier, woda,
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czosnek, wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: E
415, środek konserwujący: E202);
Pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier,
gluten pszenny)

SZAKSZUKA
HOLA MEXICO

SZAKSZUKA CIAO
A TUTTI

Jaja, fasola (fasola czerwona Kindey, woda, przeciwutleniacz:
kwas askorbinowy), papryka czerwona, cebula biała, pomidory
krojone (pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy E330), olej
roślinny rzepakowy, czosnek, kumin, sól, cukier brązowy,
kolendra mielona, harrisa (ostra papryka, czosnek, kolendra, sól,
kminek, kwas cytrynowy E330), sriracha (chili, cukier, woda,
czosnek, wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: E
415, środek konserwujący: E202);
Marynowany kaktus (kaktus jadalny, woda, cebula, ocet biały, sól
jodowana, papryka serrano, kolendra, cukier);
salsa Verde [zielone tomatillo, papryka jalapeno, olej rzepakowy,
cebula, ocet (woda, kwas octowy), kolendra, sól, benzoesan sodu,
zagęszczacze (guma guar i guma ksantanowa)];
salsa Chipotle [pulpa mango (pulpa z mango Alphonso, syrop
cukrowy (cukier, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)),
pomidor, cebula czerwona, chipotle, sól, pieprz];
ser cheddar [ser cheddar, ser, odtłuszczone mleko, masło,
odtłuszczone mleko w proszku, sole emulgujące (E331, E339,
E452), białka mleka, sól, barwniki: ekstrakt z papryki i karoteny,
substancje przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa];
Pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier,
gluten pszenny)

Jaja, papryka czerwona, cebula biała, pomidory krojone
(pomidory, sok pomidorowy, kwas cytrynowy E330), olej roślinny
rzepakowy, czosnek, kumin, sól, cukier brązowy, kolendra
mielona, harrisa (ostra papryka, czosnek, kolendra, sól, kminek,
kwas cytrynowy E330), sriracha (chili, cukier, woda, czosnek,
wzmacniacz smaku: E621, kwas: E330, stabilizator: E 415, środek
konserwujący: E202);
Pesto bazyliowe [bazylia, oliwa z wytłoczyn oliwy, parmezan
(masło extra, serwatka, podpuszczka, sól, lizozym), czosnek, sól,
pieprz]
Pomidorki cherry, mozzarella, parmezan (masło extra, serwatka,
podpuszczka, sól, lizozym), oregano
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Pita arabska (mąka pszenna, woda, mąka sojowa, drożdże, cukier,
gluten pszenny)
Dodatkowo zawiera: orzeszki ziemne, orzechy

DODATKI
KULKI FALAFELA
KLASYCZNEGO

Fallafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól)

KULKI FALAFELA
BURACZANEGO

Fallafel buraczany [burak, kasza jaglana, płatki kukurydziane
(kaszka kukurydziana, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól),
czerwona cebula, pestki dyni, pestki słonecznika, sezam, czosnek,
sól, pieprz]

KULKI FALAFELA
HEMP

Falafel (ciecierzyca, cebula, pietruszka, oliwa, kolendra zielona,
czosnek, sól), groszek mrożony, orzechy ziemne, nasiona konopi,
mięta, mleko kokosowe, sezam

SOSY

MUSZTARDA MIÓD

OSTRY

Musztarda francuska [woda, gorczyca biała, gorczyca czarna,
ocet spirytusowy, ocet jabłkowy, sól, cukier, stabilizator (guma
ksantanowa, guma guar), przyprawy, barwniki (kurkumina)],
miód, musztarda Dijon [woda, gorczyca, ocet, sól, substancja
konserwująca: wodorosiarczyn sodu (E222). Zawiera siarczyny]

Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)],
ketchup [koncentrat pomidorowy, woda, cukier, ocet
spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, przyprawy, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), aromat], harrisa (ostra papryka,
czosnek, kolendra, sól, kminek, kwas cytrynowy E330), sriracha
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(chili, cukier, woda, czosnek, wzmacniacz smaku: E621, kwas:
E330, stabilizator: E 415, środek konserwujący: E202), zioła
prowansalskie (tymianek, bazylia, cząber, majeranek, rozmaryn,
oregano, liść laurowy), kurkuma

CZOSNKOWY

Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)],
czosnek, pieprz, sól

UMAMI

Majonezowy sos wegański [olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)], sos
sojowy (woda, soja, pszenica, sól, alkohol), imbir, cukier brązowy,
olej sezamowy (olej sezamowy, olej roślinny), czosnek, ocet
jabłkowy

AMBA

Pulpa mango [pulpa z mango Alphonso, syrop cukrowy (cukier,
woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], ocet jabłkowy,
woda, sok z cytryny, kumin, kolendra, czosnek, kurkuma, pieprz

ORZECHOWY

Orzechy ziemne, olej roślinny rzepakowy, mleko sojowe (woda,
soja), ocet spirytusowy, sól, cukier
Dodatkowo zawiera: Orzechy

MANGO MAYO

Pulpa mango [pulpa z mango Alphonso, syrop cukrowy (cukier,
woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], majonezowy sos
wegański (olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda,
gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, białka
grochu, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające
(guma guar, guma ksantanowa)), mięta, ocet jabłkowy, cukier

GUACAMOLE

Awokado, ser śmietankowy, pomidor, cebula czerwona, sok z
cytryny, kolendra, sól
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SERY

CHEDDAR

Ser cheddar, ser, odtłuszczone mleko, masło, odtłuszczone mleko
w proszku, sole emulgujące (E331, E339, E452), białka mleka, sól,
barwniki: ekstrakt z papryki i karoteny, substancje
przeciwzbrylające: lecytyna słonecznikowa

MOZZARELLA

Mleko, sól, podpuszczka, kultury bakterii kwasu mlekowego,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy

MASCARPONE

Śmietana, kwasek cytrynowy

VEGAN

Woda, olej kokosowy, skrobia modyfikowana, skrobia, sól
morska, wegańskie aromaty, ekstrakt z oliwek, witamina B12,
barwniki: (ekstrakt z papryki, b-karoten

SEZONOWE MENU
PALUSZKI
KAPITANA FIGLO

Paluszki bez rybne: [salsefia, mąka pszenna, bułka tarta [mąka
pszenna (zawiera gluten), woda, sól, drożdże], ocet ryżowy, nori,
sól];
frytki, sos tataryski [majonezowy sos wegański (olej rzepakowy,
woda, cukier, musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy,
cukier, sól), ocet spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia
modyfikowana, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa)), gruszka, szalotka, ogórek kiszony, pieczarki
marynowane (pieczarki całe, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól,
przyprawy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy,
przechiwutleniacz – pirosiarczyn sodu. Zawiera siarczyny),
cebula dymka, pietruszka, kapary, sól, pieprz], surówka z kapusty
(kapusta kiszona, marchew, jabłka, cukier biały, olej rzepakowy,
sól)
Dodatkowo zawiera: orzeszki ziemne, soję, sezam
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CHOWDER

Bulion (zawiera seler), salsefia, ziemniaki, śmietanka wegańska
[woda, olej palmowy (uwodorniony), syrop glukozowy,
emulgator: polisorbat 60, mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, skrobia, stabilizatory, sól, aromaty], marchew,
seler naciowy, nori, ocet winny, sól, pieprz;
Dodatkowo zawiera: orzeszki ziemne, soję, gorczycę, sezam

FISZ- FISZ
BURGER

Bułka pszenna (Mąka pszenna, woda, masło, mleko pełne w
proszku, jaja, drożdże, sól, cukier, dekstroza), kostka bezrybna
[salsefia, mąka pszenna, bułka tarta (mąka pszenna (zawiera
gluten), woda, sól, drożdże), ocet ryżowy, nori, sól], sos tatarski
[majonezowy sos wegański (olej rzepakowy, woda, cukier,
musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet
spirytusowy, białka grochu, sól, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa)),
gruszka, szalotka, ogórek kiszony, pieczarki marynowane
(pieczarki całe, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy,
regulator kwasowości – kwas cytrynowy, przechiwutleniacz –
pirosiarczyn sodu. Zawiera siarczyny), cebula dymka, pietruszka,
kapary, sól, pieprz], ser
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