ZUPY

1. Zupa z mleka kokosowego z czerwonym curry, boczniakiem, pomidorem, cebulą,
trawą cytrynową, świeżą kolendrą
- z kurczakiem 16,90 zł
- z krewetkami 18,90 zł
2. Krem z białych warzyw z oliwą truﬂową 9,90 zł
3. Zupa dnia - dostępna od poniedziałku do piątku 9,90 zł

BURGERY

Do każdego podajemy frytki, panierowane krążki cebuli, sos Secado i świeże warzywa

1. Tatar z polędwicy wołowej 28,90 zł
z cebulą, ogórkiem konserwowym, grillowaną pieczarką, anchois, musztardą dijon
2. Hummus 15,90 zł
pasta z ciecierzycy z prażoną tortillą
3. Guacamole 19,90 zł
pasta z awokado z czerwoną cebulą, papryczką piri piri, pomidorami i kolendrą
podana z nachos, kwaśną śmietaną i pomidorową salsą
4. Deska Secado 39,90 zł
hiszpańskie wędliny, hummus, ajvar, guacamole, kapary, oliwki, buraki karmelizowane
w miodzie i kardamonie, marynowana papryczka, ser gorgonzola, orzechy włoskie,
ser feta, rukola, roszponka, nachos, świeża bagietka

PRZEKĄSKI GORĄCE
1. Krążki kalmara w cieście z sosem aioli 17,90 zł
2. Skrzydełka kurczaka w ostrym sosie Luizjana 16,90 zł
(8 szt.) podane z marchewką, selerem naciowym i sosem serowym
3. Skrzydełka kurczaka w sosie BBQ 16,90 zł
(8 szt.) podane z marchewką, selerem naciowym i sosem serowym
4. Smażone papryczki jalapeno 12,90 zł
(3 szt.) faszerowane twarożkiem z kurkumą, podane z kwaśną śmietaną
5. Kombinacja ciepłych przekąsek 39,90 zł
krążki kalmara (4 szt), skrzydełka bbq (3 szt), skrzydełka w sosie Luizjana (3 szt),
papryczki jalapeno (2 szt), polędwiczki z kurczaka (2 szt), krążki cebuli (4 szt),
opiekane ziemniaki, marchewka, seler naciowy, sos aioli, sos serowy
6. Skwierczące krewetki 24,90 zł
(6 szt.) w oliwie czosnkowej z cebulą, natką i chilli
7. Krewetki w mleku kokosowym 27,90 zł
(6 szt.) z curry, imbirem, ananasem, trawą cytrynową i kolendrą
8. Owoce morza 34,90 zł
krewetki ( 8 szt.), kalmary (8 szt.) z czosnkiem i natką pietruszki w sosie winno-maślanym

1. Z pastrami 27,90 zł
wędzona wołowina, ser szwajcarski, smażona kiszona kapusta, sos rosyjski, marynowany ogórek,
frytki, sos Secado
2. Z wędzonym kurczakiem 26,90 zł
wędzony kurczak, ser cheddar, kapusta kimchi, sos rosyjski, marynowany ogórek, frytki, sos Secado

QUESADILLAS

1. Quesadillas z kurczakiem 21,90 zł
marynowany kurczak, ser cheddar, conﬁt z czerwonej cebuli, świeża papryka
ananas, kukurydza, kolendra, natka pietruszki, salsa pomidorowa, kwaśna śmietana
2. Quesadillas z poledwiczką wieprzową 23,90 zł
polędwiczka wieprzowa, ser cheddar, świeża papryka, czerwona cebula, kolendra,
natka pietruszki, salsa pomidorowa, kwaśna śmietana
3. Queasadillas vege 21,90 zł
suszone pomidory, oliwki, rukola, ser feta, ser cheddar, natka pietruszki,
salsa pomidorowa, kwaśna śmietana

DANIA GŁÓWNE

SAŁATY
podawane ze świeżą bagietką

1. Z szynką parmeńską i świeżą ﬁgą 25,90 zł
rukola, roszponka, szynka parmeńska, świeża ﬁga, ser gorgonzola, orzeszki pini,
miodowy sos winegret
2. Z rostbefem i kozim serem 26,90 zł
kruche sałaty, rostbef długo pieczony, ser kozi, buraki karmelizowane w miodzie
i kardamonie, gruszka, kiełki , sos winegret
3. Z kurczakiem i chipsami z jarmużu 24,90 zł
sałata rzymska, grillowany kurczak, pomidorki cherry, listki botwinki, grzanki,
sos Cesar, chipsy z jarmużu
4. Z pieczonym burakiem 24,90
pieczony burak marynowany w pomarańczy, miodzie i kardamonie, karmelizowany
ser kozi, hummus, rukola, orzech włoski, balsamiczny sos z granatu

PASTY

Do wyboru jeden z trzech makaronów: tagliatelle, rigatoni, tagliatelle razowe
1. Z kurczakiem
suszonymi pomidorami, cebulą, czosnkiem, gorczycą, natką i parmezanem
w kremowym sosie
2. Z owocami morza
(z krewetkami, kalmarami i ośmiorniczkami) , chorizo, cebulą, czosnkiem, natką,
parmezanem i białym winem w sosie chipotle
3. Ze szpinakiem
orzechami włoskimi, cebulą, czosnkiem i serem pleśniowym w kremowym sosie
4. Z poledwicą wołową
boczniakami, pomidorami, cebulą, czosnkiem, rukolą, gorczycą
i parmezanem na oliwie z oliwek

KANAPKI

24,90 zł
32,90 zł

1. Łosoś 37,90 zł
pieczony w pergaminie z pomarańczą, podany z bazyliowym ryżem i zieloną sałatą
2. Kurczak grillowany 29,90 zł
marynowana i grillowana pierś kurczaka podana z opiekanymi ziemniakami, sosem z suszonych
pomidorów i warzywami na palonym maśle: kalaﬁorem i brokułem
3. Polędwiczka wieprzowa 34,90 zł
w sosie pieprzowym podana na blanszowanym szpinaku z opiekanymi ziemniakami
i pomidorkami concasse
4. Żeberka wieprzowe 34,90 zł
długo pieczone w miodowym sosie BBQ podane z frytkami i sałatką Colesław
5. Surf & Turf 59,90 zł
polędwica wołowa z grilla z krewetką podana z frytkami, sałatą i dwoma sosami: demi
z pieprzem i chipotle
6. New York Steak 44,90 zł
stek z rostbefu ( 300g) z grilla podany z opiekanymi ziemniakami, grillowanymi
warzywami i dwoma sosami: demi z pieprzem i chipotle
7. Mule w bieli* 39,90 zł
Świeże mule w sosie śmietanowym z gorczycą, białym winem, cebulą, czosnkiem i natką pietruszki
8. Mule klasyczne* 39,90 zł
świeże mule z natką pietruszki, cebulą i czosnkiem w sosie winno-maślanym
9. Kociołek Secado* 47,90 zł
świeże mule, krewetki i łosoś w sosie winno-maślanym z sambalem, czosnkiem, cebulą
i natką pietruszki

23,90 zł

*świeże mule są dostępne od czwartku do wyczerpania zapasów

32,90 zł

DESERY
1. Sernik z serka mascarpone i białej czekolady 15,90 zł
2. Tapioka z musem z mango 12,90 zł
3. Domowe lody z karmelizowanymi migdałami 11,90 zł

Powyżej 6 osób doliczamy 10% serwisu.

PRZEKĄSKI ZIMNE

1. Klasyczny 27,90 zł
grillowana wołowina, ser cheddar, pomidor, cebula, sałata, ogórek konserwowy, sos majonezowy
2. Secado 29,90 zł
grillowana wołowina, chorizo, ser cheddar, jalapeno, pomidor, cebula,
sałata, ogórek konserwowy, sos majonezowy
3. Heros King 33,90 zł
grillowana wołowina 300g, bekon, ser cheddar, pomidor, cebula, sałata,
ogórek konserwowy, sos majonezowy
4. Greek 28,90 zł
grillowana wołowina, ser feta , pomidor, cebula, sałata, świeży ogórek, sos aioli
5. Mex 29,90 zł
grillowana wołowina, ser cheddar, pomidor, ogórek konserwowy, cebula, sałata,
guacamole, nachos, papryczka jalapeno, sos majonezowy
6. Teriyaki 29,90 zł
grillowana wołowina, mango, pomidor, cebula, roszponka, pachnotka, kolendra, sos sriracha hot

