MENU
KUFLE I KAPSLE POWIŚLE

PIWA NA KRANACH

PRZEKĄSKI NA ZIMNO

Menu zmienne. Sprawdź online na:

NASZE
PRZEKĄSKI
PALMOWEGO

http://kufle-i-kapsle-powisle.ontap.pl/

PIWA BUTELKOWE
Menu zmienne. Sprawdź online na:

http://kufleikapsle.pl/kufle-i-kapsle-powisle

NIE

ZAWIERAJĄ

OLEJU

Deska sera Dziugas (V) 100g............................ 15 zł
Litewski serowy rarytas: dojrzewający 12 miesięcy Dziugas
Mild o przyjemnie pikantnym aromacie i delikatnie ostrym
smaku. Idealny zwłaszcza do piw z zaznaczoną goryczką.

Paluchy z boczkiem
i czarnym sezamem 5 szt. ................................ 15 zł
Prażona solona kukurydza (VV)100g ................. 7 zł

PRZEKĄSKI NA CIEPŁO
Wege burger gorzka pomarańcza (V) ............. 16 zł
ser / szpinak / konfitura z gorzkiej pomarańczy
Idealny do stoutu

Wege burger mango chutney (V) .................... 16 zł
ser / szpinak / ostre mango chutney
Idealny do IPA

Wege burger żurawina (V) ............................... 16 zł
ser / szpinak / żurawina / konfitura z czerwonej cebuli
Idealny do lagera

Kukurydza prażona z solą i olejem słonecznikowym.

Prażony solony bób (VV) 100g ........................... 7 zł
Bób prażony z solą i olejem słonecznikowym.

Chipsy Bio Añavieja (BG) 125g ....................... 15 zł
paprykowe (VV), z cebulką i śmietaną (V)
Ziemniaki na chipsy pochodzą z produkcji ekologicznej i są
uprawiane na polach w Hiszpanii (Soria) powyżej wysokości
1000 metrów. Ziemniaki są zbierane ręcznie i
rygorystycznie selekcjonowane. Smażone w wysokiej
jakości oleju słonecznikowym z ekologicznej produkcji.

Chipsy ryżowe Rice Up (BG) (VV) 25g .............. 5 zł

Nachosy zapiekane z serem serwowane z jalapeno i salsą
łagodną lub ostrą.

Cieniutkie chipsy z brązowego, pełnoziarnistego ryżu.
Kilkanaście rodzajów, m. in. o smaku ketchupu, cebulki,
sera (V), papryczki chili, czy z dodatkiem prosa i
słonecznika lub gryki i amarantusa.

Ormiański lawasz ............................................... 9 zł

Chipsy z soczewicy (BG) (VV) 40g .................... 8 zł

Tradycyjny Ormiański Lawasz
na ostro – z mięsem, kolendrą, i papryczką jalapeno
na słono (V) – z serem białym i mozzarellą

Chipsy z soczewicy z sola morską "Food&Nature".

Chipsy z ciecierzycy (BG) (VV) 40g .................. 8 zł

Bajgiel (V) .......................................................... 7 zł

Migdały prażone w łupinie (VV) 100g .............. 12 zł

Bajgiel piwny serwowany z ogórkiem i musztardą.

Prażone z solą, beztłuszczowo.

Nachosy (V) ...................................................... 15 zł

Chipsy z ciecierzycy kremowy koperek „Food&Nature”.

Oliwki (VV) 100g ................................................ 14 zł

DANIA NA CIEPŁO Z LOKALNYCH
RESTAURACJI
W naszym pubie można zamówić dania z zaprzyjaźnionych
lokalnych restauracji. Szczegółowe menu restauracji
znajduje się u barmana.

Oliwki zielone drylowane, z przyprawami.

Paluszki słone Żerańskie (VV) 100g .................. 5 zł
Legendarne paluszki, serwowane od początku historii KiKu!
Swój delikatny smak zawdzięczają naturalnym składnikom,
wolne od jakichkolwiek polepszaczy czy dodatków
chemicznych.

Snacki z alg (VV) 2,7g ......................................... 5 zł

Pizza ............................................................ 22-35 zł

Suszone i prażone algi Nori, z dodatkiem soli.

Pizza przygotowywana w restauracji Pizza Viadukt.
Kilkanaście rodzajów.
Szczegółowe menu na miejscu.

Suszone kalmary 36g ......................................... 9 zł

Chińskie pierożki na parze ......................... 17-22 zł

wędzony, pikantny

Pierożki przygotowywane w Parowóz Powiśle.
Kilkanaście rodzajów, także w wersji wegańskiej (VV) i
wegetariańskiej (V).
Szczegółowe menu na miejscu.

Kanapka kubańska ..................................... 22-35 zł
Kanapki przygotowywane w La Chica Sandwicheria.
Kilkanaście rodzajów grillowanych kanapek na kubańskim
chlebie, także w wersji wegańskiej (VV)
i wegetariańskiej (V).
Szczegółowe menu na miejscu.

solono-suszone, pikantne

Suszony dorsz 36g ............................................. 9 zł
Suszone krewetki 20g ........................................ 9 zł
pikantne

Wołowina Chyży Wół 50g ................................ 27 zł
Wędzone nerkowce (VV) 90g............................ 17 zł
LEGENDA
VV – przekąska wegańska
V – przekąska wegetariańska
BG – przekąska bezglutenowa

MENU
KUFLE I KAPSLE POWIŚLE

WINA CZERWONE

Fireball 40 ml .................................................... 15 zł
Jameson Caskmates 40 ml .............................. 16 zł

Wino czerwone 750 ml ..................................... 59 zł
Pecatis Tuis Tempranillo

Wino czerwone 750 ml ...................................... 65 zł

Smirnoff Black Espresso 40 ml ....................... 14 zł
Jim Beam Honey 40 ml .................................... 14 zł

Pinha Ribeiro Santo

Wino czerwone karafka 500 ml ....................... 30 zł
Wino czerwone kieliszek 150 ml ..................... 10 zł

NAPOJE GORĄCE
Kawa espresso ................................................... 4 zł

WINA BIAŁE

Kawa espresso doppio ...................................... 7 zł

Wino białe 750 ml ............................................. 49 zł

Kawa latte ........................................................... 7 zł

Norte Vinho Verde

Wino białe 750 ml ............................................. 59 zł

Kawa cappuccino ............................................... 6 zł
Herbata ................................................................ 5 zł

Pecatis Tuis Verdejo

Wino białe karafka 500 ml ............................... 30 zł
Wino białe kieliszek 150 ml ............................. 10 zł

SEZONOWE

NAPOJE ZIMNE
Fanta 0,25 l .......................................................... 6 zł
Sprite 0,25 l ......................................................... 6 zł
Tonic 0,25 l .......................................................... 6 zł

Prosecco Brut 749 ml ...................................... 60 zł

Fritz Kola 0,33 l ................................................. 11 zł

Podre San Michele

On Lemon 0,33 l ............................................... 11 zł

Prosecco Brut kieliszek 150 ml ....................... 14 zł

(agrest, gruszka, rabarbar, limonka, śliwka, pomarańcz)

Podre San Michele

Bombilla Yerba Matte 0,33 l ............................. 11 zł

Aperol Spritz 470 ml ........................................ 23 zł

Bombilla Yerba Matte Yellow 0,33 l ................ 11 zł

Prosecco, Aperol, woda gazowana, pomarańcza

Notre Vinho Verde 750 ml ................................ 35 zł
Cudownie orzeźwiające portugalskie wino z drobnymi
bąbelkami i posmakiem kwaskowatych jabłek.

Sok owocowy 0,25 l ........................................... 6 zł
(jabłkowy, pomarańczowy)

Sok pomidorowy 0,2 l ....................................... 6 zł
Nektar cz. porzeczka 0,25 l ................................ 6 zł

MOCNE ALKOHOLE

Napój energetyczny (Red Bull) 0,25 l ............. 10 zł

Aperol 40 ml ..................................................... 12 zł

Woda gazowana 0,3 l ......................................... 6 zł

Jagermeister 40 ml .......................................... 14 zł

Woda niegazowana 0,3 l .................................... 6 zł

Gin Bombay Saphire 40 ml .............................. 15 zł
Gin Seagram's 40 ml ........................................ 11 zł
Rum Bacardi Superior 40 ml ........................... 12 zł
Rum Bacardi Oakheart 40 ml .......................... 12 zł
Tequila Olmeca Blanco 40 ml ......................... 14 zł
Whiskey Jack Daniel's 40 ml ........................... 15 zł
Whisky Balentines 40 ml ................................. 14 zł
Whisky Caol Ila 40 ml ...................................... 22 zł
Whiskey Bullet Rye 40 ml ................................ 16 zł
Wódka Absolut 40 ml ....................................... 10 zł
Wódka Wyborowa 40 ml .................................... 9 zł
Śliwka (Soplica) 40 ml ....................................... 9 zł
Pigwa (Soplica) 40 ml ........................................ 9 zł
Wiśnia (Soplica) 40 ml ....................................... 9 zł

Moon Brothers 0,33 l ........................................ 11 zł

