
PAPPARDELLE PORTOBEELO DUE PESTO
kremowe zielone pesto, portobello, dynia,
czerwone pesto, zapiekany ser Emilgrana

STEK Z ANTRYKOTU NA PATELNI
grillowane warzywa, harissa, tymianek, rozmaryn, 
masło, bagietka

STEK PO BRAZYLIJSKU PICANHA
pieczarka portobello, dynia, czerwone pesto,
sos miso, zapiekany ser Emilgrana, frytki z ciecierzycy

VEGAN SUPERBOWL
ciecierzyca, komosa, pieczony batat, granat, 
pomarańcza, jabłko, baby szpinak 
orzechy włoskie, dressing imbirowy
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MAGENTA 

MAŁE TALERZE
TATAR WOŁOWY 
majonez szczypiorkowy, szalotka, borowiki, gorczyca,
żółtko konfitowane

TATAR NA GRUBO
picanha, sos hot umami, zielona cebulka,
kwaśna śmietana, czarny pieprz

BULION OSUMASHI
krewetki, glony wakame

KLASYCZNA ZUPA GRZYBOWA
borowiki, estragon, śmietana, ziemniak,
rozmaryn, tymianek, zielona pietruszka

WYTRAWNE CHURROS
bryndza, kwaśna śmietana, chrupiąca 
cebulka, oliwa ziołowa

TAGLIATELLE MARINARA
kremowy sos pomidorowy, tymianek, bazylia, 
ser Emilgrana, pomidorki cherry

WIEPRZOWINA KOREAN BBQ
boczek rolowany, glazurowana polędwiczka 
wieprzowa, kimchi, ryż jaśminowy, furikake

KACZ-THAI 
krokiety z kaczki, makaron ryżowy, papryka,
brokuł, marchewka, five spice, demi glace

KURCZAK SUPREME NA MAŚLANYM RISOTTO
por w maśle, zielony groszek, ser Emilgrana,
jus z kurczaka
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MAKARON TERIYAKI
grillowane kalmary, bekon, cukinia, marchew,
chili, omlet

57

MENU PRZEWODNIE

Jest nam niezwykle miło po raz kolejny zaprosić Was do
stołów. Przed Wami najnowsza odsłona magentowego
menu. Przyświecał nam cel, aby jedzenie, które serwujemy
dawało poczucie komfortu i szczodrą dawkę przyjemności.
Dajcie ponieść się smakom, które przygotowaliśmy -
największą radością będzie dla nas moment, kiedy
poczujecie się w Magencie jak u siebie!

48

CHICKEN PARMIGIANA
filet panierowany w panko, sos marinara, 
ser Emilgrana, smażona kapusta z boczkiem
i rodzynkami malaga, bulwy po śródziemnomorsku

59

SAŁATKI

BAZA 
sałata, pomidorki cherry, rzodkiewka, ogórek,
czerwona cebula, prażony słonecznik, focaccia

WYBIERZ DRESSING
ranch / malinowy / musztardowo-miodowy /
imibirowy vinaigrette

WYBIERZ TOPPING

48

42

42

Skomponuj swoją sałatkę tak jak lubisz najbardziej!

PIERŚ Z KURCZAKA

Magenta Team
#wrzućnaróż

DUŻE TALERZE

59

DESERY
FONDANT CZEKOLADOWY
piernik, powidła śliwkowe, gelato

27

DOMOWE CIASTO
zapytaj co serwujemy dzisiaj

15

SERNIK DULCE DE LECHE
kajmak, kandyzowana cytryna,
orzechy nerkowca, sorbet

27

39

Na miłe zakończenie, do kawy, na słodkie
do zobaczenia - kusimy Cię 
magentowym mini brownie

10

KREWETKI W TEMPURZE

SER KOZI

GLAZUROWANE TOFU



COSI COSI COSA
ser kozi, tymianek, rozmaryn, oliwa,
bagietka

SANDWICH VEGE GRILL  
ser kozi, tymianek, kremowe pesto, papryka,
cukinia, czerwona cebula

MAGENTA 

TAPAS

PINCHITO
chorizo, pomidorki cherry, sos romesco

CROQUETAS
beszamel, szynka parmeńska, zielona
cebulka, wędzone aioli

TORTILLA ESPANOLA
ziemniaki, jajka, cebula, papryka, bób, aioli

GAMBITAS GONZALEZ
krewetki, cytryna, czosnek, chili,
kolendra, bagietka

18

MENU COMFORT FOOD

POLLO AL LIMONE
chrupiący kurczak, sos cytrynowy, dżem chili

MAGENTOWY KLUB KANAPKOWY

SANDWICH ŻEBERKO BBQ
bagietka pszenna, szarpane żeberko, sos bbq,
ser Mozzarella, ser Cheddar, chrupiąca cebulka

PASTRAMI SANDWICH 
domowe pastrami, Scamorza wędzona, 
kapusta kiszona, dressing rosyjski

42

51
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CALAMARES FRITOS
chrupiące kalmary, aioli szafranowe

HUMMUS POMIDOROWY
masło orzechowe, oliwa, sezam, marchewka,
seler naciowy

POLLO AL PAPRIKA
chrupiący kurczak, coulis paprykowy, papryka
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CLUB SANDWICH  
filet z kurczaka, bekon, sałata, pomidor,
jajko sadzone, sos Dijonnaise

39

DODATKI
BAGIETKA 4

AIOLI / AIOLI WĘDZONE / AIOLI SZAFRANOWE /
ROMESCO

4

DOMOWE PIKLE 4

BULWY PO ŚRÓDZIEMNOMORSKU
pieczone ziemniaki, oliwki, cytryna, zioła,
czosnek

15

Niezobowiązująca podRÓŻ po kuchniach całego świata -
najlepiej smakuje w towarzystwie magentowych koktajli.
Wybieraj, smakuj, miksuj, dziel się, zjedz kilka, nie szukaj
sztućców, otwórz głowę, baw się dobrze!

ICH I NASZE SERY          
miks serów, marmolada z palonej cebuli

15

BAWETA USUZUKURI
carpaccio wołowe, sos umami

22

TOTOTOFU 
wędzone tofu, sambal, zielona cebulka 

16

Na kanapkach zostaliśmy wychowani! Jeśli szukasz
poczucia komfortu i przyjemności to trafiłeś idealnie.

Dobierz: mini sałatkę
mix sałat, pomidorki koktajlowe, dressing ranch

6

TAPAS CARNE PARTY
pinchito, croquetas, baweta usuzukuri,
pollo al limone / al paprika

TAPAS DEL MAR PARTY
gambitas gonzalez, calamares fritos,
bulwy po śródziemnomorsku

TAPAS AL VERDURAS PARTY
tortilla espanola, cosi cosi cosa, hummus 
pomidorowy, tototofu
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TAPAS PARTY
Selekcja naszych ulubionych tapas w lepszej cenie -
proste. Idealny zestaw do dzielenia się w gronie przyjaciół.

CROQUETAS DE BACALOA
dorsz, pietruszka, skórka cytryny,
sos remoulade

21

MAGENTOWY TATAR NA FOCACCI
tatar wołowy, konfitowane żółtko,
majonez szczypiorkowy, grillowana focaccia

26


