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ZAMÓWIENIA - TEL.  
791 856 255 

 

FRYTY 

Płonaca sterta 19 pln VEGAN 

frytki belgijskie 
chilli mayo z kiszonymi cytrusami 
piklowane jalapeno 
sos truskawkowy z czarnym pieprzem 
kimchi z wędzonym gochugaru 
pikantne fistaszki 
sos truskawkowy 
pikantne fistaszki 

K-arbonara 18 pln 

frytki belgijskie 
sos serowy z doenjang 
tarty bursztyn 
chrust z pastrami 
winegret szczypiorkowy 
gochugaru 
prażony sezam 

GRuben  26 pln 

frytki belgijskie 
pastrami  
porterowy sos rosyjski  
maślana zasmażana kiszona kapusta z 
bekonem, serem smażonym i kminem 
rzymskim 
tarty ser wędzony 
chipsy z domowej kiełbasy myśliwskiej  
prażona cebulka 

cho na SOLO 8 pln VEGAN 

sól różowa z Kłodawy zwykła lub wędzona 

KANAPKI 

Polishman in New York 32 pln 

grillowany na maśle chleb ziemniaczany 
pastrami 
musztarda z prażonymi jablkami i bakaliami 
imbirowy kolesław z dynią  
cydrowa cebulka 

Smacznie jak U MAMI 29 pln 

grillowany na maśle chleb ziemniaczany 
pastrami 
sos z sera smażonego z kozieradką  
konfitura z kiszonej kapusty z orzechami 
włoskimi i miso 
masło grzybowe z shitake  

Nori Black 24 pln VEGAN 

grillowany na oleju rzepakowym chleb 
słodko-kwaśne tofu katsu  
miso mayo z czarnym sezamem i nori 
sos truskawkowy z czarnym pieprzem 
imbirowy kolesław z dynią  
sałata  



 

 

DOSTAWA  

Wrzeszcz, Przymorze, Zaspa - 9 pln 
Strzyża, Oliwa - 5 pln 
pozostałe dzielnice - do ustalenia :) 

minimalne zamówienie 40 pln

BURGERY 

Fring 25 PLN 

kurczak w panko 
majonez limonkowy z jagodami i pieprzem 
syczuańskim 
czerwona kapusta piklowana z 
cynamonem 
daikon 
sałata 

K-hillbilly 26 PLN 

szarpana wołowina bulgogi 
kimchi z wędzonym gochugaru 
chilli mayo z kiszonymi cytrusami 
prażony sezam 
nasze pikle z zieloną herbatą 
sałata  

BOWL 

Antywirus 21 PLN VEGAN 

brazowy ryz z soczewicą i kaukaskimi 
przyprawami 
kiszonki 
biale kimczi z czarnym pieprzem 
kimczi z wedzonym gochugaru  
winegret szczypiorkowy 
cydrowa cebulka 
nasze pikle z zieloną herbatą 
daikon 
czarnuszka 
prażony sezam 
oliwa chilli 

DODATKI 

imbirowy kolesław z dynią 7 pln   kimchi z wedzonym gochugaru 7 pln 

białe kimchi z czarnym pieprzem 7 pln  sos majo CHILLI//CZIMICZURRI//AIOLI 2 pln 

NAPOJE 

LEMONIADA Z LECZNICZĄ MARIHUANĄ 0,25 L  15 pln  
KOLA ON LEMON 7 PLN 
PIWO BYTÓW 9 PLN 
KLATKÓWKA 0,5 L 45 PLN 


