WTOREK-SOBOTA: 12.00-20.00
NIEDZIELA 12.00-17.00
ODBIÓR NA MIEJSCU LUB DOWÓZ GRATIS OD 60 ZŁ DO 8 KM / W INNYCH PRZYPADKACH: + 20 ZŁ
OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE / PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB KARTĄ
TEL.: +48 61 835 88 40 MAIL: RESTAURACJA@SPOT.POZNAN.PL

LUNCH

Zupa grzybowa z creme fraiche
Pappardelle z pesto, pomidorkami koktajlowymi i mascarpone
lub
Czarne taglierini z dorszem, anchois i kaparami
lub
Pierogi (8 szt.) z jabłkiem w cynamonie posypane prażonymi orzechami laskowymi, mascarpone

PRZYSTAWKI / ZUPY

34 zł

Tatar wołowy z kiełkami rzodkiewki, cebulą piklowaną z anyżem, pszennymi crumble
i domową musztardą

39 zł

Zupa grzybowa z creme fraiche

23 zł

Tom Kha Kai z ryżem jaśminowym

25 zł

SAŁATKI

Sałatka Cesarska z grillowaną piersią kurczaka

34 zł

Poke Bowl z dynią hokkaido w curry, tofu w pomarańczach, edamame,
marynowaną z anyżem szalotką i szpinakiem

34 zł

Poke Bowl z dynią hokkaido w curry, łososiem w teriyaki , edamame,
marynowaną z anyżem szalotką, szpinakiem i dressingiem pomarańczowym

36 zł

Miska z falafelami, marynowanym bakłażanem, hummusem, marchwią w dressingu
cynamonowym, kimchi i świeżym szpinakiem

35 zł

MAKARON / RISOTTO

Pappardelle z pesto, pomidorkami koktajlowymi i mascarpone

30 zł

Czarne taglierini z dorszem, anchois i kaparami

32 zł

Makaron ryżowy po azjatycku z zielonymi warzywami i polędwiczką wieprzową

37 zł

Makaron ryżowy po azjatycku z zielonymi warzywami, tofu i boczniakiami

34 zł

Risotto z musem z dyni hokkaido i serem gorgonzola

34 zł

Pierogi (8 szt.) z jabłkiem w cynamonie posypane prażonymi orzechami laskowymi, mascarpone

25 zł

Pierogi ruskie (6 szt.) z masłem, szałwią i serem Emilgrana

25 zł

DLA DZIECI

Kotleciki drobiowe panierowane w panko, purée ziemniaczane i marchewka

DANIA OBIADOWE

19 zł

Pierś kurczaka supreme marynowana w teriyaki z chutney, makaronem ryżowym,
marchewką, selerem naciowym i dressingiem pomarańczowo-imbirowym

45 zł

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej z purée ziemniaczanym, młodą marchewką i edamame
z dressingiem cynamonowym

49 zł

DESERY

Wegańskie tiramisu z matcha

18 zł

Banoffee Pie (ciasto z bananami, masą toffi i kremem na bazie bitej śmietany)

15 zł

