Przystawki:
Klasyka śledzia

12

zł

w oleju z cebulką, podany z domową pitą

Śledź szefa Iwo

13 zł

podany z a’la buraCa i śliwkową konﬁturą,
olejem szczypiorkowym, cebulką

Różowa meduza

15 zł

Marynowane, panierowane papryczki chili

16 zł

Hummus u nas kręcony

18 zł

Faszerowane kalmary

25 zł

Tatar wołowy

27 zł

Krewetki w sosie blue cheese

29 zł

Krewetki na pomidorowej szakszuce

29 zł

galaretka wieprzowa podana z chrzanem i cytryną

faszerowane owczym twarożkiem podane z dipem mango

z oliwą szczypiorkową i suszonymi, kruszonymi czarnymi oliwkami
podawany z domową pitą

pełne wędzonego sera, podane na marynowanej papryce

z marynowanymi kurkami, cebulką peklowaną,
dwoma rodzajami musztardy, kaparami,
maślanym żółtkiem i „ziemią jadalną” z czarnych oliwek, pita

na gorącym żeliwie w sosie z sera pleśniowego,
podane z domową pitą

podane na gorącym żeliwie z domową pitą

Mezze dla dwóch osób

koWy z kalaﬁora, marynowany karczoch, papryczki faszerowane serem,
oliwki Kalamata, sałatka szopska, guacamole, papryka w chimichurri,
roladki z bakłażana z konﬁturą śliwkową, marynowany fenkuł, pita

49 zł

Zupy:
Zupa dnia

10 zł

Zupa krem z soczewicy

12 zł

Zupa rybna

17 zł

zapytaj co dziś ugotowaliśmy;)

podana z popcornem truﬂowym

delikatnie pikantna, według przepisu starych rybaków z Dunaju
podana ze świeżą kolendrą

Sałaty:
Szopska

pomidor, ogórek, cebula, papryka, ser sirene

mała: 9 zł

duża: 13 zł

Rukola z cieciorką

25 zł

Avocado-mango mix

28 zł

podana ze słodko pikantnym sosem sojowym, pomidorkami cherry,
rzodkiewką, serem sirene i domową pitą

mix sałat z avocado, jajkiem gotowanym w niskiej temperaturze, pomarańczą
czerwoną cebulką, rzodkiewką, oliwkami kalamata i dressingiem mango.

Dania wege:
Bakłażan na pomidorowej szakszuce

29 zł

Gnocchi z kozim serem i truﬂą

29 zł

Batat pieczony w glinianym naczyniu

32 zł

zapieczony z serem sirene w glinianym naczyniu

podane z sosem śmietankowo-tymiankowym

podany z guacamole, twarożkiem, papryką marynowaną w chimichurri
i sosem czosnkowym

Dania główne:

Pierś z kurczak sous vide

29 zł

Czarny makaron z krewetkami

29 zł

Cheesburger w bułce maślanej

29 zł

Żeberka pieczone

34 zł

Pljeskavica

37 zł

Ćevapcici

38 zł

Grillowane karnacze

39 zł

Polędwica z dorsza

42 zł

Mix grill dla dwóch osób

89 zł

podawana z podsmażanymi kopytkami, gotowaną cukinią,
dynią hokkaido, grzybami shimeji i sosem mango

krewetki, bakłażan, cukinia, pomidorki cherry, cebulka, emulsja maślana

z papryką w chimichurri, cebulką, ogórkiem konserwowym,
serem wędzonym, rukolą, ajvarem, domowym majonezem
podany z frytkami i lutenicą

w sosie BBQ z warzywami korzennymi, podane z frytkami i miksem sałat

czyli kotlet z siekanego mięsa wołowego z wędzonym serem,
cebulka i papryką chilli, podany z pitą, grillowanymi warzywami
frytkami i lutenicą

grillowane kotleciki z siekanej wołowiny podane z pitą,
grillowanymi warzywami, frytkami i lutenicą

domowe kiełbaski jagnięce podane z pitą,
grillowanymi warzywami, frytkami i lutenicą

puree z dyni, z panierowanymi koWami z kalaﬁora,
i marynowanym fenkułem

grillowane karnacze, cievapcici, mini pljeskavice,
pierś z kurczaka podane z pitą, grillowanymi warzywami, frytkami,
kaszą bulgur, ajvarem, sosem czosnkowym i sałatką

Frytki w naszych daniach możemy zamienić na kaszę bulgur na masełku lub podwójną pitę.

Deser dnia:

15 zł

Zapytaj jak dziś Szef kuchni chciałby osłodzić Ci dzień 😉

Dania dla dzieci:
Mini pizza Margherita

14 zł

Makaron w sosie pomidorowym

15 zł

Panierowana pierś z kurczaka

16 zł

podana z kulkami z dyni i cukinii, frytkami i keczupem

Dodatki:

Sos mango
Sos czosnkowy
Grubo mielona lutenica
Ajvar
Konﬁtura z chili
Wypiekana na miejscu pita
Frytki
Kasza bulgur na masełku
Podsmażane kopytka

5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
6 zł
4 zł
6 zł
7 zł
9 zł

dania wegetariańskie
W przypadku stolików powyżej 5 osób doliczamy do rachunku 10% serwisu.
Napiwek oznacza dla nas, że doceniliście Państwo naszą obsługę i jedzenie - DZIĘKUJEMY:)
Wszystkie dania przygotowujemy od podstaw, miej dla nas troszkę cierpliwości;)
Nie gwarantujemy dostępności wszystkich dań w karcie.
Chcesz zorganizować imprezę, napisz do nas: kasia@kocioljedzipij.pl
Czujesz się ugoszczony, było u nas fajnie? Napisz recenzję na FB lub Google – będziemy wdzięczni.
Coś poszło nie tak, z czymś nie daliśmy rady, napisz proszę:
restauracja@kocioljedzipij.pl

