LUNCH

ŚNIADANIA / BREAKFASTS

poniedziałek - piątek 12:00 - 16:00
Monday - Friday 12:00 - 16:00

wyłącznie do godziny 12:00 / only till 12:00
kawa za 1 PLN do każdego śniadania do godz. 12:00
coffee for 1 PLN to each breakfast till 12:00

jajecznica, sałatka, chleb na zakwasie

Wybierz zestaw i skomponuj swój lunch z dań podanych poniżej.
19

Choose one of the sets and compose your lunch with courses from the menu.

scrambled eggs, salad, sourdough bread

jajka sadzone, sałatka, chleb na zakwasie

19

fried eggs, salad, sourdough bread

LUNCH SET I
zupa + danie główne

29

soup + main

omlet z warzywami

27

omelette with vegetables

LUNCH SET II
27 zupa lub przystawka + danie główne + deser + kawa

omlet z szynką i serem
omelette with ham and cheese

39

soup or starter + main + dessert + coffee

jajka po benedyktyńsku - boczek, chleb na zakwasie 29
eggs benedict, bacon, sourdough bread

jajka po florencku - szpinak, chleb na zakwasie
eggs florentine, spinach, sourdough bread

jajka po turecku - jogurt, kolendra, chilli

LUNCH SET III

przystawka + zupa + danie główne + deser + kawa
29 starter + soup + main + dessert + coffee

49

29

turkish eggs, yoghurt, cilantro, chilli

PRZYSTAWKI / STARTERS
ŚNIADANIA POWIĘKSZONE

/

oliwki kalamata ze skórką grapefruita

BREAKFAST SETS

serwujemy przez cały dzień / we serve for whole day
amerykańskie

29

placki ziemniaczane, jajka sadzone, gravlax, twaróg
potato pancakes, fried eggs, gravlax, cottage cheese

brytyjskie

orzeszki ziemne, garam masala, imbir

15 WEGE

peanuts, garam masala, ginger

frytki, majonez truflowy, ser emilgrana

24 WEGE

fries, truffle mayo, emilgrana cheese

29 hummus, chleb na zakwasie, salsa pomidorowa, zioła

26 WEGE

kaszanka, sałatka ziemniaczana
29 black pudding, potato salad

26

hummus, sourdough bread, tomato salsa

jajka sadzone, frankfurterki, boczek, sałatka, ser żółty
fried eggs, frank sausages, bacon, salad, cheese

polskie

15 WEGE

kalamata olives with grapefruit zest

jajecznica, kiełbaski z cebulą, sałatka
scrambled eggs, sausages with onion, salad

terrina z kurczaka, marynowany imbir, brioche

26

chicken terrine, marinated ginger, brioche

orient egg

29

jajka sadzone, hummus, chleb na zakwasie, sałatka
fried eggs, hummus, sourdough bread, salad

szakszuka
jajka sadzone, pomidory, papryka, ciecierzyca
fried eggs, tomatoes, red pepper, chickpea

naleśniki z twarożkiem i owocami

śledź, kimchi z dyni

26

hering, pumpkin kimchi

29 pâté z wątróbek drobiowych, brioche, konfitura

26

rillettes wieprzowe, konfitura z cebuli, chleb na zakwasie
26 pork rillettes, onion confiture, sourdough bread

26

poultry liver pâté, brioche, confiture

creppes with sweet cottage cheese and fruits

ZUPY / SOUPS
Krem z selera, oliwa truflowa, orzeszki

19 WEGE

Celeriac cream soup. Truffle olive oil, nuts

KLASYKI / CLASSICS

niedostępne w zestawach lunch

tatar wołowy, żółtko, pikle, musztarda dijon

39

beef tartare, egg yolk, pickles, dijon mustard

tatar wołowy z frytkami

kapuśniak
rosół z

39

19

sourkraut soup

makaronem

19

chicken soup with noodles

beef tartare with french fries

sałatka caesar z kurczakiem zagrodowym

39

caesar salad with farm chicken

burger black angus, frytki

39

black angus burger, fries

burger black angus z ndują, frytki
black angus burger with nduja, fries

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES
gulasz z boczniaków, mięta, chleb na zakwasie

39

42 WEGE

oyster mushrooms goulash, mint sourdough bread

brukselka, sos caesar, gremolata z chilli, grzanki

41

brussels sprout, caesar sauce, gremolata with chilli, croutons

pierś kurczaka, duszona czerwona kapusta, sezam, zioła

47

chicken breast, stewed red cabbage, sesame seeds, herbs

dorsz, chutney z gruszki, puree ziemniaczane z bazylią

58

cod, pear chutney, potato puree with basil

pielmieni, masło, ocet, kwaśna śmietana

41

pielmieni, butter, vinegar, sour cream

pieczony schab, sos z suszonej śliwki, gratin z selera

54

roasted pork loin, dried plum sauce, celeriac gratin

kurza wątróbka, sos mango-chili, marynowany ogórek, sezam

42

chicken liver, mango-chilli sauce, marinated cucumber, sesame seeds

rezerwacje / bazar@bazarklub.pl /

Informacje na temat alergenów otrzymasz od obsługi.
Rezerwacje oraz grupy od 4 osób objęte są jednym rachunkiem.
Do grup od 4 osób doliczamy serwis w wysokości 10% rachunku.
Opakowanie na wynos – 2 PLN.

