PRZYSTAWKI/ap periz ers

S A Ł ATY / s a la d s
FRENCHY NEST SALAD

(kurczak grillowany 140g, mieszane sałaty, dresing
mango, cebula czerwona, świeży ogórek zielony,
pomidorki koktajlowe, pieczywo własnego
wypieku)

28

35

SCANDI-STYLE BOWL

35

(łosoś 140g, mix sałat, dresing winegret,
cebula czerwona, kapary, papryka, pieczywo
własnego wypieku)
(kasza bulgur, papryka czerwona, ogórek zielony,
zioła, oliwa, sok z limonki, ser halluoumi)

ZUPY/ soups
POLISH SPICY SOUP

16

TO FU S H I I TAK E P H O

26

(chrzan, boczek wędzony, wywar warzywny, natka
pietruszki, szczypior, pure ziemniaczane, chips z
boczku)

26

N OVA DAY S O U P

14

(ambitnie podchodzimy do zup sezonowych.
Zapytaj nas jaką dziś stworzyliśmy dla Ciebie)

32

(mięso wołowe, ogórek kiszony, cebula czerwona,
musztarda, majonez, wasabi, żółtko jajka, sos
sojowy, kapar jabłkowy, pieczywo własnego
wypieku)

LUXURY FISH-BOY
(sandacz smażony 180g, sos porowy, ryż,
grillowane warzywa)
NOVA CLASSIC STEAK
(stek z kością 260-280g, pieczone ziemniaki,
fasolka szparagowa)
PANKO C HICKEN
(filet z kurczaka 150g, panko, frytki stekowe,
mix sałat z dresingiem)

44

36

26

DESERY/desserts

CHICKEN CHILLI PHO

(pierś z kurczaka, papryczka chilli świeża,
bulion wołowy, grzyby shiitake, kolendra świeża,
makaron ryżowy, kiełki fasoli mung, limonka)

26

DANIA GŁÓWNE/main courses

TABBOULEH HALLOU MI BOWL 35

(bulion warzywny: szalotka, marchew,
korzeń pietruszki, anyż, goździk, kolendra, korzeń
imbiru, seler, seler
naciowy, cynamon laska, koper włoski, papryczka
chilli świeża, sos sojowy, cukier trzcinowy,
czosnek,tofu, makaron, grzyby shiitake, świeża
kolendra, dymka, kiełki fasoli mun, prażony biały
sezam)

(krewetki 6 szt., papryczka chilli, czosnek, natka
pietruszki, pomidorek koktajlowy, kapary,
pieczywo własnego wypieku)

POL ISH SMOOT H BEEF TATAR

BAJA SHRIMPS SALAD

(krewetki 6 szt.i, papryczka chilli, mieszane
sałaty, cebula szalotka, pomidorki koktajlowe,
cytrynka, dresing mango, pieczywo własnego
wypieku)

NOVA OVEN-BAKED SHRIMPS

BEZA NOVA
(beza, krem waniliowy, owoce sezonowe)
C Z E KO L A D O W Y FO U NDAT
(foundat, lody, owoce sezonowe)
ICE CREAM ISLAND
(2 gałki lodów, bita śmietana, owoce
sezonowe)
N O VA DA I LY C A K E
(codziennie pieczemy nowe ciasta! Zapytaj nas
co upiekliśmy dzisiaj)

14
20
12

14

Witaj! Masz przed sobą nową wersję naszego menu z wieloma daniami, do powstania których zainspirowały nas nasze podróże. Oddajemy w Twoje
ręce nowości, które mamy nadzieję sprawią Ci radość oraz pozwolą doświadczyć nowych kulinarnych doznań. W menu znajdziesz nasze, dobrze Ci znane
klasyki w nowej odsłonie, oraz mnóstwo inspiracji pobudzających wszystkie zmysły. Do naszego menu wprowadziliśmy też wyszukane dania street
foodowe tak, abyś na czas pandemii mógł się cieszyć daniami na wynos lub zamówić je u nas online z dowozem - jeśli wolisz zjeść poza naszą
restauracją. Rozgość się! Jesteś zawsze mile widziany NOVA PRZYJACIELU!

PASTY/p asta
CHICKEN TRUFFLE PENNE

(filet z kurczaka, makaron penne, sos truflowy na
bazie śmietany, pomidorek koktajlowy, ser
parmezan)

GREEEN SALMON
PA PPAR DE LL E

(świeży łosoś, makaron pappardelle, szpinak,
suszone pomidory, śmietana)

B O LO G N A S PAG H ET TI

(makaron spaghetti, mięso wołowe 100g, sos
pomidorowy, pomidorek koktajlowy, ser parmezan)

AGLIO OLIO BABY
POMODORO

PIZZE/pizza & focaccia
29

19

(sos pomidorowy, ser mozzarella-cheddar, rucola)

SPINATA P IZZA
32

26

(sos pomidorowy, ser mozzarella-cheddar,
spianata piccante, rucola)

TRUFFLES BOOGIE

28
28

(oliwa truflowa, pasta truflowa, ser
mozzarella-cheddar, rucola)
Spróbuj wykwintnej odsłony tych dań! Zaskoczymy Cię!

22

(makaron spaghetti, oliwa, czosnek, pomidorek
koktajlowy, papryczka chilli, natka pietruszki, ser
parmezan)

NAPOJE GORĄCE/hot drinks

BURGERY/ burgers
NOVA BURGER

28

BBQ JALAPENO BURGER

29

(mięso wołowe 140g, boczek, ser camembert,
cebula, pomidor, ogórek konserwowy, sałata, sos
chipotle mayo, frytki, sałatka)

MARGHERITA PIZZA

(mięso wołowe 140g, boczek, marynowane
papryczki jalapeno, cebula, ser cheddar, sos BBQ,
frytki, sałatka)

Espresso
Espresso macchiato
Espresso doppio
Americano
Cappucino
Latte
Latte macchiato
Syrop smakowy do kawy
Mleko
Vintage Tea ekspresowa
Vintage Tea jedwabne piramidki

8
9
10
9
10
11
12
2
1
7
10

Spróbuj wykwintnej odsłony tych dań! Zaskoczymy Cię!

NAPOJE ZIMNE/cold drinks

W naszej kuchni używamy wielu świeżych,
nieprzetworzonych produktów. Większość z nich
wytwarzamy sami, ale jeśli jesteś na coś uczulony poproś
obsługę o kartę alergenów .

Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic Kinley, Sok Cappy, Fuzetea
250 ml
6
Woda 330 ml
5
Woda 750 ml
10
Lemoniada
11
Sok wyciskany 200ml/300ml
11/16
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