Z Naszej Tureckiej Kuchni / From Our Turkish Kitchen
MENU GRILOWE / GRILL
Wszystkie potrawy serwowane z sałatką sezonową, grilowaną papryką i pomidorem oraz ezme
(pikantna turecka przystawka z papryki, ogórka, pomidora i cebuli). Gramatura mięsa 160 gr.

Served with season salad, bulgur, grilled tomatoe, pepper and ezme (spicy sauce). All portions of meat 160 gr.

ADANA KEBAP 35 zł

danie pikantne – spicy dish
Mielone mięso wołowe
przyprawione czerwoną
papryką i tureckimi
przyprawami
– grillowane i podawane
jako szaszłyk
Chargrilled minced
beef kebab, seasoned
with paprika
and Turkish spices
◆
Można zamówić
z dodatkiem
gęstego jogurtu + 3 zł
You can have it with thick
Turkish yogurt + 3 zł

ALİ NAZİK 40 zł

Pasta z grillowanego
bakłażana i jogurtu
z pikantnymi kawałkami
wołowiny, polane
klarowanym masłem.
Smoky eggplant puree
with spiced beef and
turkish yogurt.

URFA KEBAP 35 zł

DANA ŞİŞ 40 zł

KARIŞIK KEBAP 50 zł
Nasze najlepszości razem –
szaszłyk z grillowanej
mielonej wołowiny,
szaszłyk z kurczaka,
grillowane kuleczki
z mielonego
mięsa wołowego.
Our best - chargrilled beef
and chicken kebabs,
grilled beef meatballs

TAVUK ŞİŞ 30 zł

Grilowany bakłażan
nadziewany mielonym
mięsem wołowym.
◆
Baked
eggplant kebab.

Mielone mięso wołowe
przyprawione tureckimi
przyprawami – grillowane
podawane jako szaszłyk.
Chargrilled minced beef
kebab seasoned
with mild Turkish spices.

Szaszłyk z grillowanej
wołowiny
Chargrilled beef kebab

Szaszłyk z grillowanego
kurczaka
Chargilled chicken kebab

PATLICAN KEBAP
39 zł

KAŞARLI KÖFTE 35 zł
Grilowane kotleciki
z mielonego
mięsa wołowego
z żółtym serem.
◆
Grilled beef meat balls
with cheese.

DÜRÜM
Mięso z sałatką w pachnącym chlebku lavas.
Gramatura mięsa : 120 gr.
Do wyboru sos: średni lub pikantny.
Meat (120g.) + salad in Lavas bread.
Choose your sauce : medium or spicy.
WYBIERZ / CHOOSE FROM:

ADANA DÜRÜM 25 zł
URFA DÜRÜM 25 zł
TAVUK DÜRÜM 25 zł

ZIMNE PRZEKASKI / MEZE

HAVUÇ 15 zł

DOLMA 15 zł

EZME 13 zł

Marchewka duszona
na oliwie z oliwek,
z jogurtem, pietruszką,
czosnkiem i orzechami
włoskimi.
Sautéed Carrots in Olive Oil
with Garlic Yoghurt,
Parsley and Walnut.

Nadziewane papryki
faszerowane ryżem,
czarnymi porzeczkami
i orzeszkami pini.
◆
Stuﬀed peppers stuﬀed
with rice, black currantand
pinenuts.

Posiekane pomidory,
cebula i ogórek
przyprawione pieprzem
i pietruszką.
◆
Chopped tomatoes, onions
and cucumber seasoned
with pepper and parsley.

CACIK 12 zł

HUMUS 15 zł

Jogurt z dodatkiem
drobno posiekanych
ogórków, świeżego
czosnku i mięty,
garnirowany
oliwą z oliwek.
Thick yogurt with chopped
cucumbers, fresh garlic
and mint, garnished
with olive oil.

Pasta z cieciorki
z dodatkiem świeżego
czosnku, ziarna
sezamowego i ziół.
◆
Hummus
Chickpeas, fresh garlic,
tahini and herbs paste.

PATLICAN YOĞURT
17 zł
Pasta z grilowanego
bakłażana z czosnkiem
i jogurtem.
◆
Smoked Eggplant Salad
with Garlic Yoghurt.

SALATKI / SALATALAR
ÇOBAN SALATA 15 zł
HELLIM PEYNIRLI SALATA
25 zł
Sałatka z serem Halloumi.
◆
Halloumi Cheese salad.

Świeże pomidory, ogórki, zielona
papryka, cebula i natka pietruszki
w naszej specjalnej zalewie.
◆
Fresh tomatoes, cucumbers, green
peppers, onions and parsley salad,
served with our special dressing.

INNE DANIA GORACE / SICAKLAR HOT DISHES

MERCİMEK
ÇORBASI
15 zł

KARNIYARIK
ETSİZ
25 zł

Zupa z czerwonej
soczewicy.
Gotowana czerwona
soczewica, przyprawiana
sosem chilli z
dodatkiem masła.
Serwowana z cytryną.
◆
Pure of red lentil soup.
Red lentil boiled,
flavoured with butter
and chilli sauce.
Served with lemon.

Smażony bakłażan
faszerowny pomidorami,
papryką i cebulą
podawany z bulgur,
cebulą, ogórkiem,
pomidorem i natką.
◆
Fried eggplant stuﬀet
with tomatoes, peppers
and onions served
with bulgur, onion,
cucamber, tomatoe
and parsley.

IÇLI KÖFTE
1szt. 7 zł
1 piece 7 zł
Kotleciki z kaszy bulgur
nadziewane mielonym
mięsem wołowym,
papryką czerwoną
i orzechami włoskimi.
◆
Bulgur Balls With Meat,
red pepper
and walnut filling.

PIDE
Prawdziwa turecka pizza wypiekana w opalanym drewnem piecu.
Pide serwujemy z dodatkiem pikantnej cebuli, natki pietruszki, pomidorów i cytryny.

Turkish pizza made in our wood oven. All served with scpicy onion, tomatoes, parsley and lemon.

KUŞBAŞI PİDE
28 zł

KARIŞIK PİDE
30 zł

PEYNIRLI KIR PIDESI
25 zł

Turecka pizza z mielonym
mięsem wołowym.
◆
Turkish pide with minced
beef meet, toatoes,
onion and parsley.

Turecka pizza z mielonym
mięsem wołowym i serem.
◆
Turkish pide with minced
beef meet and cheese.

Turecka pizza z białym
serem i ziołami.
◆
Turkish pide with
white cheese and herbs.

LAHMACUN
12 zł
Cienki placek z mielonym
mięsem wołowym.
◆
Ground beef bread.

DESER / TATLILAR
KÜNEFE 17 zł
Tradycyjne ciasto serowe
z orzechami włoskimi
nasączone syropem cukrowym.
Traditional cheese cake
with walnuts soaked
in syrup sugar.
+ na dodatkowe zamówienie chlebek lavas 5 zł / + additional order bread lavas 5 zł

