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Burger z wołowiny, warzywa, bekon, Cheddar, frytki, brioche            
Beef burger, vegetables, bacon, Cheddar, French fries, brioche

Burger Kentucky, chrupiący kurczak, majonez Louisiana, 
ogórek z curry, frytki, brioche
Kentucky burger, crispy chicken, Louisiana mayonnaise, 
curry cucumber, French fries, brioche

Burger z buraka, scamorza, kiełki rzodkiewki, hummus, 
frytki z batatów, brioche
Beetroot burger, scamorza, radish sprouts, hummus, 
sweet potato fries, brioche 

Burger z wołowiny, boczniak, mozzarella, grillowane warzywa, 
pesto, frytki, brioche
Beef burger, oyster mushroom, mozzarella, grilled vegetables, pesto, 
French fries, brioche

Bułeczki bao z wieprzowiną, hoisin, ogórek z chili, kimchi, 
czipsy krewetkowe
Bao rolls with pork, hoisin, cucumber with chili, kimchi, shrimp crisp

Pita, souvlaki z krewetek, kiszone cytryny, ananas z kurkumą, 
imbir, wasabi, frytki
Pita, shrimps souvlaki, pineapple with turmeric, ginger, wasabi, 
French fries

Stopień wysmażenia / How it’s done 

Co jeśli nie burger? / If not a burger?

BlUe burger jest tylko delikatnie 
obsmażony i przyrumieniony 
z każdej strony, mięso w środku 
jest ciepłe, ale miękkie, a po 
naciśnięciu – mocno krwiste 
/ burger is only slightly fried and 
browned from each side, meat 
inside is warm, soft and very rare 
when pressed

rArE burger słabo wysmażony, dobrze 
przyrumieniony 
z zewnątrz, wewnątrz mocno 
czerwony, mięso gorące, krwiste, 
a po naciśnięciu – stawia lekki opór 
/ burger is fried for a short moment, 
well browned from the outside, 
strongly red and hot inside, rare and 
more rigid when pressed

mEdIuM 

wElL

burger dobrze wysmażony,
brunatny wewnątrz, mięso jędrne 
i elastyczne, ale dość twarde 
/ brownish inside with 
a hint of pink, meat tender and flexible 
when pressed but relatively rigid

mEdIuM burger średnio wysmażony, 
lekko różowy wewnątrz, 
mięso soczyste ale nie krwiste 
/ burger is slightly pink inside, 
meat is juicy but not rare

burger dobrze wysmażony, 
brunatny lub szarawy 
w środku, miejscami może 
być delikatnie przypalony, 
bez śladu osocza 
/ brownish or grey inside, 
delicately burnt in some 
areas, with no signs 
of blood
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