K A N A P K I

|

T O S T Y

PORANNA 7,9

pasta jajeczna lub twarożek (rzodkiewka, szczypiorek,
ogórek), roszponka

Z PASZTETEM 8,9

pasztet drobiowy, granat, pistacje, roszponka, masło

Z BURAKIEM 8,9

burak pieczony, ser kozi, pesto, rukola

Z SZYNKĄ PARMEŃSKĄ 10,9

Ś N I A D A N I A
6 PANCAKES 17,9

szynka parmeńska, ser blue, pesto bazyliowe, rukola,
suszone pomidory, prażony słonecznik

Z GĘSINĄ 10,9

półgęsek, żurawina, ser mozarella, roszponka, oregano

wersja 1: nutella, banan, sos waniliowy, wata cukrowa
wersja 2: chutney z jabłek z przyprawami korzennymi i
miodem, syrop klonowy, wata cukrowa

SŁONY TALERZYK 14,9

dwie pasty do wyboru: jajeczna | z suszonych pomidorów | z
zielonych oliwek | z czarnych oliwek | hummus klasyczny

TOST KLASYCZNY 9,9

szynka, ser gouda, pomidor świeży

TOST VEGE 10,9

ser camembert, gruszka, żurawina
+ twarożek, koszyk pieczywa, masło, mała sałatka/dostępny
cały dzień

WŁOSKI TALERZYK Z PROSECCO 24,9
szynka parmeńska, pasta z czarnych oliwek, pasta z
suszonych pomidorów, twarożek, parmezan, owoce,
pieczywo

TOST PARMEŃSKI 12,9

szynka parmeńska, ser koryciński, czarne oliwki, pasta z
suszonych pomidorów

SŁODKI TALERZYK 14,9

dwa do wyboru: nutella, miód, domowa konfitura
+ twarożek waniliowy, croissant, koszyk pieczywa, masło,
mała sałatka owocowa

P R Z E K Ą S K I

ŚNIADANIE À LA BENEDICT

podawane na grzankach dwa jaja w koszulkach,
À LA BENEDICT - grillowany boczek, sos holenderski,
szczypiorek 17,9

MAŁY TALERZYK PRZEKĄSEK 16,9

Z SZYNKĄ PARMEŃSKĄ - pesto czerwone, parmezan, rukola,
sos holenderski, szczypiorek 19,9

1 szt. crostini: łosoś, serek twarogowy, kapary
1 szt. crostini: hummus, burak marynowany, ser blue,
prażone migdały
1 szt. crostini: szynka parmeńska, pesto, parmezan
lub 3 sztuki wybranego smaku

Z ŁOSOSIEM - wędzonym, twaróg naturalny, avocado,
szpinak, sos holenderski, szczypiorek, kapary 19,9

DUŻY TALERZYK PRZEKĄSEK 28,9

CHAŁKA SMAŻONA NA MAŚLE 16,9

2 szt crostini: szynka parmeńska, pesto, parmezan
2 szt crostini: hummus, burak marynowany, ser blue,
prażone migdały
+ ser camembert, ser koryciński, ser blue, owoce

ŚNIADANIE KLASYCZNE 14,9

CROISSANT PORANNY 8,9

z mlekiem kokosowym, karmelizowana gruszka, sos
pomarańczowy, cynamon, wiórki czekoladowe

jajo sadzone lub pasta jajeczna, szynka, ser, twarożek,
pomidor, ogórek, koszyk pieczywa, masło

SZAKSZUKA 17,9

dwa jaja, pomidory, cukinia, papryka, cebula, czosnek i
pieczywo

JAJECZNICA 9,9

na maśle ze szczypiorkiem | z szynką +2 | z boczkiem +2

podawany z nutella | konfitura domowa | miód

Dodatki do śniadania:
pasta 3
konfitura owocowa, miód, nutella 3
koszyk pieczywa 5
Extra dodatki 6/8/10

ŚNIADANIE LUBELSKIE 24,9

cebularz, pieczywo na naturalnym zakwasie, domowy
paprykarz z pstrąga z hodowli w Poniatowej, krasnostawski
twaróg, osełka, wędliny regionalne, pikle

ŚNIADANIE ANGIELSKIE 23,9

dwa jaja sadzone, grillowany boczek, kiełbaski, grillowane
pieczarki, pomidory, fasolka w sosie pomidorowym,
pieczywo

Kawiarnia jest samoobsługowa prosimy składać zamówienia przy
barze. Wykaz alergenów dostępny na życzenie.

PARZONACAFE

PARZONA

M A K A R O N Y

PENNE Z ŁOSOSIEM 24,9

szpinakiem, czosnkiem, kaparami w sosie śmietanowym

TAGLIATELLE Z KURCZAKIEM 23,9
kurkami w sosie śmietanowym z pastą truflową i
parmezanem

GNOCCHI BURACZANE 22,9
z serem kozim i jarmużem

S A Ł A T K I
SAŁATKA PARIS (VEGE) 24,9

ser chèvre, gruszka grillowana, buraczki marynowane,
migdały prażone, mix sałat, sos malinowo-miodowy,
pieczywo

SAŁATKA MEDIOLAN 22,9

D E S E R Y
FREAK SHAKE 19,9
waniliowy | truskawkowy

szynka parmeńska, ser camembert, prażone migdały,
melon, pomidory suszone, mix sałat, sos malinowo miodowy, pieczywo

MEGA FREAK SHAKE 23,9

SAŁATKA OSLO 24,9

GIGA FREAK SHAKE 28,9

łosoś wędzony, ser kozi, pomidorki cherry, szpinak
świeży, jajo, ziarna słonecznika, sos balsamicznorozmarynowy, pieczywo

SAŁATKA ROMA (CESAR) 24,9

oreo | snickers | caramel

6 PANCAKES 17,9

wersja 1:, nutella, banan, sos waniliowy, wata cukrowa

grillowana pierś z kurczaka, grillowany bekon, jajo poche,
parmezan, mix sałat, pomidorki cherry, sos cesar, pieczywo

wersja 2:, chutney z jabłek z przyprawami korzennymi i
miodem, syrop klonowy, wata cukrowa

SAŁATKA NEW YORK 22,9

LAVA CZEKOLADOWO-KAWOWA 16,9

grillowana pierś z kurczaka, pomarańcza, grapefruit, ser
camembert, płatki prażonych migdałów, mix sałat, sos
pomarańczowy, pieczywo

z gałką lodów waniliowych

SAŁATKA PARZONA 27,9 ZŁ

grillowany indyk, gorgonzola, suszone pomidory, ogórek,
prażone ziarna słonecznika, sos miodowo-musztardowy,
pieczywo

D A N I A
ZUPA DNIA (CENA DNIA)
WRAP Z GRILLOWANYM INDYKIEM 22,9

grillowany indyk, avocado, ogórek, czerwona cebula, sałata,
sos ParZona

PIERŚ Z KURCZAKA 24,9

pierś z kurczaka w szynce parmeńskiej z cykorią w sosie
żurawinowym i puree z dyni

BURGER Z SZARPANĄ ŁOPATKĄ 23,9

łopatka wieprzowa, grillowany boczek, rukola, pomidor, sos
bbq, ser cheddar, majonez, nachos, konfitura z czerwonej
cebuli

BURGER Z KURCZAKIEM 23,9

grillowana pierś z kurczaka, duszone pieczarki, ser
szwajcarski, czerwona cebula, mix sałat, sos ParZona

DORSZ Z KREWETĄ

N A P O J E
LATTE
LATTE
LATTE
LATTE
LATTE

S E Z O N O W E

RAFFAELLO 17,9
KLONOWE 17,9
CRÈME BRULEE 17,9
FERRERO ROCHER 18,9
TOFFIFEE 18,9

TURBO MOCCA 18,9
CZEKOLADA NA GORĄCO 12,9
z bitą śmietaną i piankami marshmallow

CZEKOLADA XXL 16,9
HERBATA PARZONA

12,9/17,90

kubek / dzbanek
rozgrzewająca mieszanka herbat, imbir, syrop malinowy,
miód, żurawina, rodzynki, pomarańcza, przyprawy korzenne

GRZANE WINO 8,9
GRZANE PIWO 13,9
GRZANIEC Z CYDRU LUBELSKIEGO 12,9

27,9

dorsz, krewetka, concasse paprykowe, ziemniak grillowany,
mech jadalny

LEŚNA POLĘDWICZKA 26,9

polędwiczka wieprzowa marynowana w miodzie pitnym,
janowska kasza gryczana w sosie grzybowym, marynowane
kurki, grillowane pieczarki, sos buraczano-chrzanowy

Kawiarnia jest samoobsługowa prosimy składać zamówienia przy
barze. Wykaz alergenów dostępny na życzenie.

PARZONACAFE

PARZONA

