MINIMALNA WARTOŚĆ
ZAMÓWIEŃ NA DOWÓZ 30 ZŁ

DOSTAWA DO DOMU
TEL.58 554 32 59/ 530 242 257

https://gdanskmanekin.deligoo.pl/restaurants/manekin

Naleśniki Wytrawne (min.400g)
ciasto do wyboru wytrawne lub kukurydziane
podajemy z sosem do wyboru

1. Ser żółty (300g) Vege

13 zł

12. Ser żółty, szynka, pieczarki, salami, ketchup

18,5 zł

2. Hummus, pieczone buraki, słonecznik, liście szpinaku nowość Vege

18 zł

13. Kurczak marynowany, camembert, żurawina

22 zł
20 zł

3. Kurczak czerwone pesto, mozzarella, pomidor

22,5 zł

14. Meksykański z kurczakiem (ostry)

4. Burrito (ostry), sos pikantny, kwaśna śmietana

21,5 zł

15. Mięso mielone (bolognese), ser żółty

20,5 zł

5. Kurczak marynowany, ser pleśniowy, żurawina, rukola

21,5 zł

16. Mozzarella, pomidory, oliwki, rukola nowość Vege

20,5 zł

6. Łosoś pieczony, szpinak, serek śmietankowy, cebula

26 zł

7. Wieprzowina szarpana, ser żółty, zioła

21,5 zł

8. Kebab, kapusta, ogórek, cebula, sosy

21 zł

17. Quattro serowe (mozzarella, ser żółty, pleśniowy, camembert)
18. Hiszpański (mozzarella, kiełbasa chorizo, suszone pomidory,
migdały, pietruszka)

9. Kurczak curry, mleko kokosowe, piri-piri, ananas

20,5 zł

19. Kurczak, kurki, śmietana, cebula nowość
20. Tortilla z chrupiącym kurczakiem (sałata lodowa, pomidory,

10. Shoarma z kurczaka, ser żółty, cebula

21,5 zł

21. Szynka, pieczarki, ser żółty

11. Wiejski (kiełbasa, boczek, cebula, ogórek), ser żółty

19,5 zł

22. Szpinak, ser żółty, jajko gotowane Vege

czerwona cebula, oliwa z bazyliowym pesto)

Naleśniki Słodkie (min. 300g)

21 zł
23 zł
25 zł
22,5 zł
17 zł
16,5 zł

Pancakes (min. 350g)

1. Białe Michałki, maliny, sos

15,5 zł

2. Ferrero (mascarpone, Nutella, orzechy laskowe), sos

20 zł

3. Milka, Oreo, mascarpone, sos

17,5 zł

4. Rafaello (mascarpone, biała czekolada, wiórki kokosowe), sos

19 zł

5. Kinder Bueno (Nutella, mascarpone, owoce), sos

1. Nutella, M&M’s z orzechami, sos śmietankowy

18,5 zł

2. Maliny, biała czekolada, sos śmietankowy

17,5 zł

3. Kinder Bueno (Nutella, mascarpone, owoce), sos nowość

19 zł

4. Maxi King, mascarpone, orzechy ziemne, sos słony karmel

20 zł

18,5 zł

6. Nutella lub Manekinella, banan, sos

16 zł

Naleśniki Zapiekane z serem (min.400g)
1. Lasagna naleśnikowa, beszamel, sos pomidorowy

Zupy (min. 300g)
22,5 zł

1. Żurek z kiełbasą i jajkiem podawany z 2 bułeczkami/ chlebem

12/13 zł

2. Wieprzowina szarpana, cukinia, cebula, sos serowy i pikantny

23 zł

2. Rosół z makaronem naleśnikowym i natką pietruszki

10,5 zł

3. Meksykański z kurczakiem i oliwkami (ostry)

25 zł

3. Krem z borowików z oliwą truflową podawany z 2 bułeczkami / chlebem Vege 12,5/13,5zł

Tagliatelle Naleśnikowe (min.400g)
1. Kurczak, kurki, śmietana, cebula, rukola

25,5 zł

4. Kurczak, curry, mleko kokosowe, granat

24 zł

2. Łosoś grillowany, szpinak, śmietana

26 zł

5. Carbonara z boczkiem, liście szpinaku, czerwona cebula

21 zł

3. Pad Thai z kurczakiem z chili nowość

23 zł

6. Pad Thai z krewetkami z chili nowość

26zł

Sałatki (min. 300g)
1. Cesare z kurczakiem

21,5 zł

3. Sałaty z grillowanym łososiem, sos miodowo-musztardowy

25,5 zł

2.Cesare z chrupiącym kurczakiem

22,5 zł

4. Sałaty (rukola, szpinak) z kozim serem i żurawiną Vege

23 zł

Napoje

Desery (min.200g)
1. Śmietankowe Oreo z malinami

12 zł

1. Sok z marchwi 350 ml

2.Ciasto czekoladowe z Manekinellą nowość

11 zł

2. Świeży sok z pomarańczy lub grapefruitów 350 ml
3. Lemoniada cytrynowa 400 ml

Sosy ciepłe (50g): serowy, beszamel, pomidorowy łagodny, pomidorowy pikantny
Sosy zimne (50g): czosnkowy, tysiąc wysp, słodko-kwaśny chili, koperkowy Dodatkowy sos 1,5 zł; Zapieczenie naleśnika 4 zł
Drodzy Goście wykaz alergenów i skład surowcowy dań jest dostępny w lokalu
Propozycje i opinie prosimy kierować www.manekin.pl/11/gdansk

TEL.58 554 32 59 / 530 242 257
OBOWIĄZUJE OD DNIA 23.11.2020

8 zł
10 zł
5 zł

