
COŚ DO ZJEDZENIA...

NA SŁONO

POĞACA (czyt. poacza)  z oliwkami                                              4,00 zł
Bułka pszenna nadziewana oliwkami

POĞACA z białym serem                                     4,00 zł
Bułka pszenna nadziewana białym serem z natką pietruszki

POĞACA z ziemniakami                                       4,00 zł
Bułka pszenna nadziewana ziemniakiem w pomidorach i cebulką

POĞACA z wołowiną                                                                          5,00 zł
Bułka pszenna nadziewana mieloną wołowiną z cebulką

POĞACA                                                             2,00 zł / 3,00 zł
Bułka pszenna 

MINI POĞACA z białym serem                     3 szt.     5,00 zł
Bułka pszenna nadziewana białym serem z natką pietruszki               

AÇMA (czyt. aczma) z oliwkami                                                            5,00 zł
Bułka typu bajgiel nadziewana oliwkami

AÇMA z białym serem                                               5,00 zł
Bułka typu bajgiel nadziewana białym serem z natką pietruszki

ZAPYTAJ KELNERA O WYPIEKI DNIA !!!



COŚ DO ZJEDZENIA...

NA SŁONO

Istanbul BÖREĞI ze szpinakiem i twarogiem          10,00 zł
Pieczone ruloniki z ciasta filo ze szpinakiem i twarogiem

Istanbul BÖREĞI z ziemniakiem                          10,00 zł
Pieczone ruloniki z ciasta filo z ziemniakiem w pomidorach i cebulką 

Istanbul BÖREĞI z wołowiną                                                   12,00 zł
Pieczone ruloniki z ciasta filo z mieloną wołowiną i cebulką

Istanbul BÖREĞI z białym serem                        10,00 zł
Pieczone ruloniki z ciasta filo z białym serem i natką pietruszki

Puff BÖREĞI ze szpinakiem i twarogiem                         8,00 zł
à la ciasto francuskie ze szpinakiem i twarogirm

Puff BÖREĞI z ziemniakiem                                                            8,00 zł
à la ciasto francuskie z ziemniakiem w pomidorach i cebulką 

Puff BÖREĞI z wołowiną                                                                  8,00 zł
à la ciasto francuskie z mieloną wołowiną i groszkim zielonym

Puff BÖREĞI z białym serem                               8,00 zł
à la ciasto francuskie z białym serem i natką pietruszki

KRUCHE PALUSZKI 10 szt.  idealne do piwa :)                            5,00 zł



COŚ DO ZJEDZENIA...

NA SŁODKO

SÜTLAÇ (czyt. siutlacz)                                                                               10,00 zł
Pudding ryżowy

PROFITROL                                                                                                12,00 zł
Ciastko ptysiowe zanurzone w czekoladowym 
kremie budyniowym przykryte kawałkami czekolady 

EKLER                                                                                                                    6,00 zł
Ciastko ptysiowe z kremem budyniowym 

TAHINI                                                                                                                  6,00 zł
Drożdżówka z masą sezamową 

ELMALI (czyt. elmaly)                                                                                     4,00 zł
Kruche ciasteczko przełożone 
marmoladą, tartym jabłkiem i rodzynkami 

KURABIYE z rodzynkami                                                                  3,00 zł
Kruche ciastko z rodzynkami

KURABIYE z orzechami i czekoladą                                 4,00 zł
Kruche ciastko z orzechami i czekoladą

KESME (czyt. kesme)  kakaowe  / z makiem                                5,00 zł
Drożdżówka z dodatkiem kakao lub z makiem

AYÇÖREĞI (czyt. ajczorei)  z nadzieniem kakaowym    5,00 zł
Rogalik z masą z ciasta kakaowego

KURUPASTA mini 3 szt.                                                                       5,00 zł
Kruche ciasteczka



COŚ DO ZJEDZENIA...

NA SŁODKO

BAKLAVA                                                                                                           5,00 zł
Warstwy ciasta filo przełożone 
mielonymi pistacjami w syropie cukrowym

SARMA                                                                                                               6,00 zł
Inna wersja baklavy z dużą ilością pistacji

ŞÖBIYET                                                                                                            5,00 zł
Warstwy ciasta filo przełożone 
mielonymi pistacjami i kaszą manną z mlekiem 

ŞEKERPARE                                                                                                      4,00 zł
Ciasteczko z kaszy mannej nasączone syropem cukrowym

 

ZAPYTAJ KELNERA O DESER DNIA !!!                                                                                                      
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