CZYLI ŻURAWIA 45

PRZYSTAWKI

#KREATORPIZZY

DANIA GŁÓWNE

FOCACCIA

MAKARONY

pesto z suszonych pomidorów,
15,00
szynka parmeńska, rukola,
mozarella di bufalla, pomidorki cherry

pesto bazyliowe, wino białe, cebula,
sos śmietanowy

19,00
22,00

pesto bazyliowe, mozarella
bocconcino, rilette z pomidorów
i bazylii

11,00

kurczak z pieca, pesto bazyliowe,
wino białe, cebula, sos śmietanowy

26,00

pomidory pelatti, mozarella
bocconcino, rilette z pomidorów
i bazylii

11,00

szynka parmeńska, mozarella,
suszone pomidory, rukola, oliwa
z oliwek, oliwa truflowa
pesto pomidorowe z kurczakiem
i mozzarellą

24,00

Talerz przystawek

21,00

szynka parmeńska, salami włoskie,
czarne oliwki, oliwki zielone z pestkami,
sos czosnkowy, maca pizza, oliwa z oliwek

Maca pizza z dipami

11,00

(zestaw) jogurtowo-czosnkowy,
pomidorowy, oliwa z rozmarynem

SAŁATKI
kurczak z pieca, sałaty, cukinia
grilowana, feta, pomidorki cherry,
vinegret

pieczarki z sosem śmietanowym

22,00

świeży szpinak, boczek,
ser pleśniowy

25,00

świeży szpinak, ser pleśniowy,
sos śmietanowy

24,00

parmezan, jajko, boczek włoski,
świeżo mielony pieprz

24,00

mix owoców morza, białe wino,
27,00
masło, czosnek, cukinia grillowania, chili

21,00

szynka parmeńska, sałaty z rukolą, 26,00
suszone pomidory, mozzarella,
oliwki czarne, oliwa z oliwek, rozmaryn
gorgonzola, sałaty, orzechy
21,00
włoskie, ananas, parmezan, balsamico
tuńczyk, sałaty ze szpinakiem,
gorgonzola, suszone pomidory,
kapary, oliwki czarne, ogórek, sos
jogurtowo-czosnkowy

bolognese z mięsem mielonym,
22,00
pomidorami pelati, mozzarellą, bazylią

26,00

czarne tagliatelle z krewetkami

28,00

Każdy makaron możemy podać w wersji
BEZ GLUTENU* + 4,00zł
*możliwe są śladowe ilości glutenu

CALZONE
duży, włoski pieróg nadziewany i zapiekany

Pikantny

22,00

pepperoni spianata, mozzarella
bocconcino, czerwona cebula, sałata, świeże
warzywa, sos jogurtowo-czosnkowy

Wegetariański

21,00

brokuły, pieczarki, suszone pomidory,
mozarella bocconcino, sos jogurtowo-czosnkowy

Delikatny

22,00

boczek wędzony, mozzarella
bocconcino, cebula czerwona, sałata,
świeże warzywa, sos z pomidorów pelati

chrupiące cienkie, typowo włoskie ciasto

CZERWONYM sosie
z pomidorów pelati + mozzarella
Na

Margherita świeża bazylia

19,00

Pepperoni

25,00

(pikantna), salami spianata, jalapeno,
cebula czerwona

Szynka, pieczarki
Kurczak, ananas
Parmeńska

22,00
22,00
27,00

Mozzarella di bufalla, szynka parmeńska,
parmezan, rukola, pomidorki cherry

Wędzony cheddar

DODATKI oryginalne włoskie
Mięso
- szynka Got/, kurczak, boczek wędz.

Festa del Prosciuto

- pomidory, cebula biała, cebula
3,00
czerwona, szpinak, pieczarki, oliwki
czarne/zielone, papryka, rukola, gruszka,
ananas, kapary, brokuły, papryczka
chilli
, papryczka jalapeno
,
- pomidorki cherry, cukinia,
suszone pomidory

- feta, mozarella biała, mozarella
Bocconcino, cheddar wędzony

3,50

- mozzarella di bufalla, gorgonzola,
parmezan

4,50

29,00

- mix owoców morza, tuńczyk,
anchois, krewetki

BIAŁYM sosie
+ mozzarella

brokuły szpinak

Gorgonzola

23,00
24,00

ananas, zielony pieprz marynowany

Wegetariańska

27,00

brokuły, cebula cz., papryka, oliwki mix

Festa del Formaggio

25,00

mozzarella biała, Gorgonzola

5,50

Świeże zioła i przyprawy
- bazylia, pieprz zielony marynowany,
żurawina

2,00

- Tabasco

0,50
3,00

, oregano suszone

- czosnek świeży

Feta

3,50

Sery

Owoce morza, ryby

pepperoni spianata (pikantne), boczek
wędzony, szynka got., cebula, oregano

3,50
4,50

Warzywa

27,00

boczek wędzony, cebula, żurawina

jogurtowo - czosnkowym

Żeby pizza była chrupiąca i sprężysta wybierz
optymalnie 3-4 dodatki.

- pepperoni Spianata
boczek Pancetta, szynka parmeńska

PIZZA 30cm

Na

PIZZA własnej kompozycji

Dodatkowe sosy do pizzy
- pomidorowy (80ml)

2,00
2,00

- czosnkowy (80ml)
- oliwa Extra Virgin w 4 smakach:
bezpłatnie
rozmaryn, czosnek, chili, naturalna

DESERY
każdy deser przygotowujemy w restauracji

Gruszka, kurczak, Gorgonzola

26,00

Tiramisu

Tuńczyk

25,00

Panna cotta

Zamiast sosu – oliwa z oliwek, cebula, kapary

10,00
9,00

z musem truskawkowym

Ciasto marchewkowe

9,00

Mus czekoladowy

7,00

z chili (podawany na ciepło)

PIWO Z NALEWAKA:

NAPOJE ZIMNE
Lemoniada z cytrusów
8,00
Frappe kawa z lodami waniliowymi 11,00
Pepsi, Pepsi light, 7 UP, Mirinda
6,00
Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Citrus Mix
Soki

6,00

pomarańcz, jabłko, grejpfrut,
czarna porzeczka, pomidor

6,90/0,3l 9,00/0,5l 24,00/1,5l
Charakteryzują się wspaniałym bukietem
piwnych aromatów, złotą, mieniącą się barwą,
niezwykle pełnym, wykształconym smakiem
o wyraźnych nutach goryczkowo – słodowych.

Żywe (0,5l)

alk.6,2%

8,90/0,3l 11,00/0,5l 29,90/1,5l

Sok jabłkowy tłoczony
Świeży sok pomarańczowy

Złote Lwy alk.5,6%

7,00
10,90

Lipton Ice Tea

6,00

Lemon, Peach, Original Green

Głęboki słodowo – chmielowy aromat

Koźlak alk.6,5%
8,90/0,3l 11,00/0,5l 29,90/1,5l
Posiada pełny esencjonalny karmelowo –
chmielowy smak i unikalną rubinową barwę.

Woda Górska Natura

5,00

PIWO BUTELKOWE:

Woda Ostromecko

6,00

Pszeniczniak (0,5l) alk. 5,2%

12,00

11,00

Grand Porter (0,5l) alk. 8%
Barley Wine (0,5l) alk. 10%
APA (0,5l) alk.5,2%
Johannes (0,5l) alk.6,5%

13,00
15,00
12,00
12,00

Red Bull (puszka)
Tiger (puszka)

9,00

NAPOJE w dzbanach
Pepsi, sok pomarańczowy 1l
Woda gaz./niegaz.
1l
Lemoniada z cytrusów 1,5l

16,90
11,90
24,00

Pełny, dojrzały bukiet, wyraźny esencjonalny
smak, długo leżakowane, ekstrakt 14,5%!

Amber Chmielowy (0,5l) alk.5,2% 10,00
Sok do piwa: malinowy, imbirowy 1,00
WINO

NAPOJE GORĄCE

wino domowe, włoskie, wytr., białe/czerwone

Espresso

7,00

Czarna (200ml)

8,00

Z mlekiem (250ml)

8,00

Latte (300ml)

11,00

Czekolada na gorąco

11,00

Herbata (250ml)

7,00

Czarna, rooibos, darjeling, miętowa, zielona,
owocowa

Kieliszek (150ml)

8,00

Karafka (0,5l)

20,00

Prosecco (150ml)

12,00

Prosecco butelka

59,00

Posiadamy również wybór win,
w witrynach restauracji.

Martini (80ml)

11,00

Rosso, Bianco, Extra Dry

SHOTY

ALKOHOLE
PIWO
Browar Amber
Niezależny, rodzinny browar z Pomorza, bazujący
na własnych ujęciach wody i najlepszych,
starannie wyselekcjonowanych składnikach
warzonych wg tradycyjnych lokalnych receptur.

Teraz Polska

8,00

wódka, syrop malinowy

Kamikaze (4 shoty)

14,00

wódka, blue curacao, cytryna

Wściekły Pies

8,00

wódka, syrop malinowy, tabasco

Chupa-Chups
cytrynówka, syrop imbirow, pieprz

8,00

ALKOHOLE MOCNE (40ml)

Coconut Frappe (200ml)

Wódka Żubrówka

7,00

Wódka STOCK

8,00

20,00

Malibu, Irish Cream, wódka, mleko

Malibu Bay Breeze (200ml)

20,00

Malibu, żurawina, ananas

Wódka Finlandia

10,00

Gin&Tonic (200ml)

16,00

Wódka Amundsen

12,00

Kamikaze XL (200ml)

16,00

Żołądkowa Gorzka

7,00

Wiśniówka

8,00

Jack Daniel’s

14,00

Johnnie Walker Red

12,00

Gin London Dry

10,00

Jim Beam White

14,00

Jim Beam Double Oak

15,00

Tequila Sauza Silver/Gold

14,00

Gin Bombay Sapphire

16,00

Rum Bacardi Blanca/Negra 13,00
Baileys Irish Cream

13,00

18,00

Tequila silver (40 ml), wódka, sok pomarańczowy,
grenadina

Cuba Libre (200ml)

20,00
24,00

ananas, kokos, wódka (60ml)

Virgin Dragon (300ml)

24,00

Wiśnia, cytryna, kokos, bita śmietana,
wódka (60ml)

Virgin Tsunami (300ml)

28,00

(mocny), pomarańcza, cytryna, melon,
blue curacao, wódka czarna porzeczka (80ml)

Cherry Mint (300ml)

25,00

wiśnia, jabłko, mięta, rum jasny (60ml)

Tropical Island (300ml)

26,00

pomarańcza, grejpfrut, cytryna, kokos,
ananas, wódka (60ml)

Iced Coffee (300ml)

25,00

espresso, mleko, kokos, rum ciemny (60ml)

Pink Candy (300ml)

Lemoniada z cytrusów + Jack Daniels

Zapraszamy na śniadania!

CZYLI ŻURAWIA 45
Przyjazne miejsce
Żurawia 45
00-680 Warszawa
zurawia45@czyli.com.pl

www.czylizurawia45.com.pl
Bądź na bieżąco,
obserwuj nas na Facebooku:

Facebook.com/czylizurawia45

rum ciemny (40ml), Pepsi, limonka

Pinacolada (300ml)

Lynchburg Lemonade Jack 16,00
Daniels (300ml)

+48 790 260 814

DRINKI
Tequila Sunrise (200 ml)

wódka, blue curacao, cytryna

23,00

żurawina, jabłko, cytryna, żurawinówka (60ml)

Codzienne inne oferty specjalne!

Zapraszamy:
ND
10:00 ~ 22.00
PN
9:00 ~ 22.00
WT – CZW 9:00 ~ 23.00
PT
9:00 ~ 24.00
SOB
10:00 ~ 24.00

Menu śniadaniowe
PN-PT w godz. 9-12

CZYLI ŻURAWIA 45
Przyjazne miejsce

Weekendy, święta 10-13

Oferta śniadaniowa: Kawa/herbata śniadaniowa + śniadanie = 12 zł*
1. Talerz na zimno „Włoskie smaki” : pepperoni spianata, szynka gotowana, ser wędzony, ser
mozzarella, warzywa sezonowe (np. pomidorki cherry), masło, świeże pieczywo - 16 zł
2. Słodkie śniadanie: 2 croisanty zapiekane w piecu, krem czekoladowo - orzechowy, żurawina,
jogurt grecki – 16 zł
3. Omlet z 3 jaj, szynka parmeńska, rukola – 16zł
4. Omlet z 3 jaj na maśle – 12zł
5. Jajecznica z 3 jaj, bekon wędzony, szczypiorek + pieczywo – 13 zł
6. Jajecznica z 3 jaj z pieczarkami i pomidorkami cherry + pieczywo – 13 zł
7. Jajecznica z 3 jaj, szynka, cebula, szczypiorek + pieczywo – 14 zł
8. Jajecznica z 3 jaj na szynce parmeńskiej, rukola + pieczywo – 16 zł
9. Jajecznica z 3 jaj na maśle + pieczywo – 11 zł
10. Tosty zapiekane w piecu z szynką, mozzarellą i pomidorem, podane z dipem jogurtowo –
czosnkowym
11. Granola owocowa: Jogurt grecki z granolą z owocami susz., żurawiną i świeżymi owocami – 12 zł
12. Granola orzechowa: Jogurt grecki z granolą z orzechami, żurawiną i świeżymi owocami – 12 zł
13. Focaccia z pieca z boczkiem zapiekana w piecu z mozzarella, boczkiem i oliwą z oliwek,
podawana z sosem z pomidorów pelati – 14 zł
14. Frittata na ostro z peperoni i chili: Rodzaj włoskiego omleta zasmażony z pepperoni spianata,
boczkiem wędzonym, mozzarellą i chili. Danie Pikantne – 16 zł
15. Frittata z pieczarkami: Rodzaj omleta włoskiego z zasmażonymi pieczarkami, cebulą i mozzarellą,
z dodatkiem tymianku – 16 zł
16. Frittata ze szpinakiem i fetą: Rodzaj włoskiego omleta z podsmażonym szpinakiem i czosnkiem,
serem feta – 16 zł
Dodatki:
Dodatkowe pieczywo: 1 szt. (ok. 50g) - 1 zł
Croisant zapiekany w piecu: 3,5 zł
Dodatkowe jajko do jajecznicy, omleta, frittaty: 1 szt. – 3 zł
Dodatki extra do jajecznicy, omleta, frittaty: pepperoni spianata, szynka, szynka parmeńska, boczek,
cebula, pomidorki cherry, mozzarella, feta, szpinak, szczypiorek, pieczarki) - każdy dodatek 3 zł
*cena dotyczy regularnych śniadania wymienionych w punkcie 1-16. Pozostałe dodatki doliczamy osobno. Do
jednej kawy/herbaty można zamówić jedno śniadanie w promocyjnej cenie. W poszczególne dni menu może
nieco się różnić. Oferta ważna do 30 września 2017 lub do odwołania.

