CZEŚĆ!
WITAMY CIĘ W POP IN DINER & BAR!
Przygotowaliśmy dla Ciebie wszystko, co (z naszego doświadczenia)
najlepsze :)
Poznaj nasz American Dream! Odsłona numer 2 pod tytułem „obraz
postpandemiczny” ;)
POP in to efekt dwunastu lat doświadczeń zdobytych przez nas
– Agatę i Tomka – w prowadzeniu wyjątkowych lokali w Trójmieście.
Od dawna chcieliśmy stworzyć dla Ciebie coś równie wyjątkowego i
dopracowanego w każdym, najmniejszym detalu. Ostatni covidowy
rok mocno dał nam w kość, ale zawsze walczymy do końca, dlatego
zacisnęliśmy zęby i się nie daliśmy!
W tej odsłonie naszego menu stawiamy, jak zawsze, na jakość oraz na
potrawy ponadczasowe. Całą kuchnię oddaliśmy we władanie naszego
nieprzeciętnie utalentowanego Szefa Roberta – spod jego rąk każda
potrawa wychodzi w pięknym i smacznym wydaniu. Dodatkowo na
“ścianach” prezentujemy wszystkie nasze kulinarne szaleństwa spoza
menu. Należy się śpieszyć, aby ich spróbować, będą się stale zmieniać
wraz z pogodą, sezonem i humorem Szefa.
Dodaliśmy do menu pizzę na puszystym cieście przepisu Szefa
inspirowaną deep dish pizza z Chicago, spróbujcie jej oryginalnego
smaku!
Zjedz smacznie, pij do woli i spędź z nami miło czas!
Agata, Tomek & POP in Team
#wartowpadać

PRZEKĄSKI

♦♦♦

Grzanka gruszka (1 szt.): gruszka / gorgonzola
/ rukola / orzechy 12,90

SAŁATKI

Grzanka pomidor (1 szt.): carpaccio z pomidorów
/ grana padano / oliwa / prażony słonecznik
/ bazylia 12,90

Sałatka Cezar: sałata rzymska / krokiet z kurczaka
/ boczek wędzony / grana padano / sos cezar

Corndog (2 szt.) / musztarda / ketchup 12,90

PRZYSTAWKI
Tatar wołowy (90 g) / piklowana szalotka
/ gorczyca / kurki / żółtko / chips z ziemniaka 29,90

300 g

28,90

Sałatka Popin: sałata / buraki pieczone
/ gorgonzola / orzechy / malinowy vinegret
/ grzanka 28,90

DANIA GŁÓWNE

Tatar z matiasa z chilli (150 g) / koper / musztarda
francuska / crème fresh 21,90

Chrupiąca pierś z kurczaka (160 g) / frytki
/ czerwony colesław 28,90

Carpaccio z buraka (300 g) / rukola / wegańska
ricotta / oliwa / majonez szczypiorkowy / piklowana
cebula 19,90

Żebra wieprzowe marynowane w BBQ (300 g)
/ frytki / czerwony colesław 41,90

ZUPY

330 ml

Chowder z boczniakami / oliwa truflowa 15,90
Klasyczna pomidorowa / szpecle / oliwa
pietruszkowa 14,90

Schabowy (150 g) / krokiety ziemniaczane
z grzybami / kiszona kapusta 28,90
Pieczone udo z kaczki (250 g) / pierogi ruskie
/ buraki / sos własny 41,90
Fish & Chips (200 g): panierowana ryba / frytki
/ kiszona kapusta / sos tatarski 34,90
Stek wołowy Angus (200 g) / frytki / sałatka
sezonowa 69,90

Dania typowe dla kuchni amerykańskiej

Dania wegańskie

PIZZA
Pizza na bardzo grubym cieście inspirowana
Chicago deep pizza.
Pizza klasyk: ser / sos / bazylia / oregano 21,90
Pizza na ostro: ser / sos / chorizo / Jalapeno 29,90
Pizza na wypasie: ser / chilli con carne / crème
fresh 29,90

KANAPKI I BURGERY
Pop in burger: 100% wołowina (180 g) / boczek
/ prażona cebula / sałata / pomidor / ogórek
/ jalapeno / musztarda 25,90
Cheese burger: 100% wołowina (180 g) / ser
/ ogórek / cebula / musztarda 22,90
Pastrami: marynowany i wolno pieczony mostek
wołowy (130 g) / kapusta kiszona / ogórek kiszony
/ musztarda 37,90
Do burgera możesz zamówić w zestawie
następujące dodatki:

♦♦♦

Dania z karty to dopiero początek!
Rzuć okiem na naszą tablicę specjałów
lub zapytaj obsługę co wyjątkowego
przygotował nasz szef kuchni.
Każdego dnia potrafi zaskoczyć!

KIDS MENU
Filecik z kurczaka (120 g) / marchewka
karmelizowana / frytki 14,90
Mini Pizza 14,90
Frytki z batata (150 g) 15,90

DESERY
New york sernik 18,90
Brownie / lody chałwowe / orzechy 18,90

Frytki (100 g) 5,90
Frytki z batata (100 g) 12,90
Ketchup 2,Musztarda jabłkowa 2,Sos Buffalo 4,-

Dania typowe dla kuchni amerykańskiej

Dania wegańskie

