Menu Max

Nasze burgery przygotowujemy tylko
z polskiej wołowiny i kurczaków.

BURGERY WOŁOWE (w zestawie)
Grand Deluxe Burger Ser i Bekon ............. 17,45 zł (23,95 zł)

Original Burger................................................10,95 zł (17,95 zł)

Duży burger wołowy z chrupiącym bekonem, serem Cheddar, pomidorem, czerwoną cebulą,
sałatą lodową i sosem Oryginalnym; 3,1 kg CO₂e/porcja, (3,3 kg CO₂e/zestaw).

Burger wołowy z serem Cheddar, pomidorem, ogórkiem kiszonym, czerwoną cebulą,
sałatą lodową, keczupem i sosem Oryginalnym; 1,7 kg CO₂e/porcja, (1,8 kg CO₂e/zestaw).

Grand Deluxe Burger
Pikantny z Cheddarem ................................ 17,45 zł (23,95 zł)

Podwójny Original Burger .......................... 17,95 zł (24,95 zł)

Duży burger wołowy w bułce Frisco wg naszego przepisu z serem Cheddar, czerwoną cebulą,
papryczkami jalapeños oraz sosami serowym i Kreolskim; 3,1 kg CO₂e/porcja, (3,3 kg CO₂e/zestaw).

Grand Deluxe Burger Supreme ................. 17,45 zł (23,95 zł)
Duży burger wołowy z serem Cheddar, pomidorem, kiszonym ogórkiem, czerwoną cebulą,
sałatą lodową, keczupem i naszym majonezem; 3,5 kg CO₂e/porcja, (3,7 kg CO₂e/zestaw).

Grand Deluxe Burger z Serem w Sałacie..17,45 zł (23,95 zł)
Duży burger wołowy owinięty w sałatę z serem Cheddar, pomidorem, czerwoną cebulą
i sosem Oryginalnym; 2,9 kg CO₂e/porcja, (3,1 kg CO₂e/zestaw).

Frisco Burger................................................... 12,45 zł (18,95 zł)
Burger wołowy w bułce Frisco wg naszego przepisu z chrupiącym bekonem, serem Cheddar, pomidorem,
czerwoną cebulą, sałatą lodową i sosem Oryginalnym; 1,7 kg CO₂e/porcja, (1,8 kg CO₂e/zestaw).

Podwójny Frisco Burger.............................. 19,45 zł (25,95 zł)
Dwie porcje wołowiny w bułce Frisco z bekonem, podwójnym serem Cheddar, pomidorem,
czerwoną cebulą, sałatą lodową i sosem Oryginalnym; 3,3 kg CO₂e/porcja, (3,5 kg CO₂e/zestaw).

Niskie

Duży burger z pikantnego kurczaka panierowanego z pomidorem, sałatą lodową i naszym majonezem;
0,6 kg CO₂e/porcja, (0,7 kg CO₂e/zestaw).

12,45 zł (18,95 zł)

Chrupiący kurczak panierowany z chrupiącym bekonem, serem Cheddar, pomidorem,
sałatą lodową i sosem Kreolskim; 0,4 kg CO₂e/porcja, (0,6 kg CO₂e/zestaw).

Grillowany Kurczak Burger

Niskie

...................

Niskie

Hamburger............................................................................ 3,95 zł
Burger wołowy z sałatą lodową i sosem Oryginalnym; 0,8 kg CO₂e/porcja.

Każdy zestaw zawiera frytki lub marchewki oraz napój.

ZIELONE MENU Wege / Wegan (w zestawie)
Halloumi Burger Lakto-owo

Niskie

10,95 zł (17,95 zł)

................................................

4,95 zł

Chrupiące kotleciki z kurczaka;
6 szt. 0,1 kg CO₂e/porcja, (0,3 kg CO₂e/zestaw). 9 szt. 0,2 kg CO₂e/porcja, (0,4 kg CO₂e/zestaw).

Burger fasolowy z serem Cheddar, czerwoną cebulą, ogórkiem, sałatą lodową,
papryczkami jalapeño i sosem Oryginalnym; 0,2 kg CO₂e/porcja, (0,5 kg CO₂e/zestaw).

Zielony Burger Lakto-owo

.......................................... 5 szt.

13,45 zł (19,95 zł)

..............................

Burger warzywny z serem Cheddar, pomidorem, czerwoną cebulą,
sałatą lodową i sosem Oryginalnym; 0,4 kg CO₂e/porcja, (0,5 kg CO₂e/zestaw).
Niskie

.....................................

4,95 zł

Burger warzywny z sałatą lodową i sosem Oryginalnym;
0,2 kg CO₂e/porcja.

SAŁATKI (z napojem)

Każdy zestaw zawiera frytki lub marchewki oraz napój.

14,95 zł (17,95 zł)

....

14,95 zł (17,95 zł)

.....................

14,95 zł (17,95 zł)

Niskie

Sałatka z grillowanym kurczakiem

Niskie

Sałatka z grillowanym kurczakiem, pomidorkami koktajlowymi, ogórkiem, czerwoną cebulą,
dodatkiem ziaren i przypraw z dressingiem vinaigrette lub jogurtowym; 0,5–1,1 kg CO₂e/porcja.
Niskie

Sałatka z serem Halloumi, pomidorkami koktajlowymi, ogórkiem, czerwoną cebulą,
dodatkiem ziaren i przypraw z dressingiem vinaigrette lub jogurtowym; 0,5–1,1 kg CO₂e/porcja.

MENU DLA DZIECI
Zestaw dla dzieci ............................................................... 11,95 zł
Wybierz: Wybierz: Hamburger, Hamburger z serem, Kurczak Burger Junior, Zielony Burger Junior,
Nuggetsy 4 szt. + małe frytki lub marchewki + mały napój + Niespodzianka; 0,2–0,8 kg CO₂e/porcja.

DODATKI W ZESTAWIE
Średnie

.....

Sałatka z chrupiącym kurczakiem

Smakowite skrzydełka z kurczaka;
5 szt. 0,1 kg CO₂e/porcja, (0,3 kg CO₂e/zestaw). 8 szt. 0,2 kg CO₂e/porcja, (0,4 kg CO₂e/zestaw).

Małe

Niskie

Sałatka z serem Halloumi

10,45 zł (16,95 zł)
...................................................................... 8 szt. 12,45 zł (18,95 zł)
Skrzydełka

13,45 zł (19,95 zł)

Niskie

Sałatka z chrupiącym kurczakiem, pomidorkami koktajlowymi, ogórkiem, czerwoną cebulą,
dodatkiem ziaren i przypraw z dressingiem vinaigrette lub jogurtowym; 0,5–1,1 kg CO₂e/porcja.

....................................... 6 szt.+1 sos

Niskie

13,45 zł (19,95 zł)

....................

Chrupiący Burger Meksykański Lakto-owo

16,45 zł (22,95 zł)

10,45 zł (16,95 zł)
............................................................... 9 szt.+2 sosy 12,45 zł (18,95 zł)
Niskie

Niskie

Każdy zestaw zawiera frytki lub marchewki oraz napój.

Chrupiący kurczak panierowany z sałatą lodową i naszym majonezem;
0,2 kg CO₂e/porcja.

Nuggetsy

13,45 zł (19,95 zł)

...........................

Ser Halloumi z pomidorem, czerwoną cebulą, sałatą lodową, salsą z papryczek jalapeño
i naszym majonezem; 0,6 kg CO₂e/porcja, (0,7 kg CO₂e/zestaw).

Grillowany kurczak owinięty w sałatę z pomidorem, ogórkiem i sosem Oryginalnym;
0,6 kg CO₂e/porcja, (0,7 kg CO₂e/zestaw).

Kurczak Burger Junior

Niskie

Zielony Burger Junior Lakto-owo

Grillowany kurczak z ogórkiem, sałatą lodową i sosem Oryginalnym;
0,6 kg CO₂e/porcja, (0,8 kg CO₂e/zestaw).

Grillowany Kurczak Burger w Sałacie

Burger wołowy z serem Cheddar, sałatą lodową i sosem Oryginalnym; 0,8 kg CO₂e/porcja.

Burger sojowy z sosem BBQ w bułce Frisco z czerwoną cebulą, sałatą lodową, papryczkami jalapeño
i naszym majonezem - w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej; 0,2 kg CO₂e/porcja, (0,3 kg CO₂e/zestaw).

Grand Deluxe Kurczak
Burger Pikantny ....................................... 16,45 zł (22,95 zł)
Chrupiący Kurczak Burger z Bekonem

Hamburger z serem .......................................................... 4,50 zł

BBQ Sandwich Wegan lub lakto-owo

MENU Z KURCZAKA (w zestawie)

Niskie

Dwie porcje wołowiny z podwójnym serem Cheddar, pomidorem, ogórkiem kiszonym, czerwoną cebulą,
sałatą lodową, keczupem i sosem Oryginalnym; 3,3 kg CO₂e/porcja, (3,5 kg CO₂e/zestaw).

NAPOJE

Duże

Crispy fries................... 5,95 zł ........... 6,50 zł ........... 7,50 zł
Chrupiące frytki ze skórką; 0,1 kg CO₂e/porcja.

Marchewki ........................................................................... 6,50 zł

Mały 0,3 l

Frytki z sosem serowym..10,95 zł Zamiast frytek w zestawie +6,95 zł
Frytki z posiekaną papryczką jalapeño, czerwoną cebulą, sosami serowym i Oryginalnym;
0,4/0,6 kg CO₂e/porcja.

Frytki z sosem serowym
z czosnkiem .........................10,95 zł Zamiast frytek w zestawie +6,95 zł
Frytki z posiekaną papryczką jalapeño, czerwoną cebulą, sosami serowym i Zielonym z czosnkiem;
0,3/0,6 kg CO₂e/porcja.

Nuggetsy ... 4 szt. 6,95 zł .. 6 szt.+1 sos 10,45 zł .. 9 szt.+2 sosy 12,45 zł
Chrupiące kotleciki z kurczaka; 0,1 kg CO₂e/porcja.

Skrzydełka .............. 3 szt. 6,95 zł .. 5 szt.10,45 zł .. 8 szt. 12,45 zł
Smakowite skrzydełka z kurczaka; 0,3 kg CO₂e/porcja.

Serki chilli ............... 4 szt. 5,95 zł ................................. 6 szt. 7,95 zł
0,8 kg CO₂e/porcja.

Duży 0,5 l

Napoje gazowane ..................4,50 zł ..... 5,35 zł ...... 6,35 zł
Coca-Cola, Coca-Cola Zero cukru,
Coca-Cola Lime 0,5L PET, Fanta, Sprite;
0,1 kg CO₂e/porcja.

Marchewkowe kąski; 0,1 kg CO₂e/porcja.

DODATKI

Średni 0,4 l

Sok 0,33 l .................................................................................... 5,35 zł
Cappy Pomarańczowy PET / Cappy Jabłkowy PET / Cappy Multiwitamina PET;
0,2–0,4 kg CO₂e/porcja.

Mrożona herbata 0,5 l ...... 6,35 zł .... Zamiast napoju w zestawie +2,35 zł
Nestea Lemon PET / Nestea Peach PET / Nestea Green Tea Citrus PET;
0,2–0,4 kg CO₂e/porcja.

Woda mineralna 0,5 l ............................................................ 5,35 zł
Kropla Beskidu niegazowana PET / Kropla Beskidu gazowana PET;
0,3/0,5 kg CO₂e/porcja.

Piwo 0,4 l Lech ........................6,95 zł .... Zamiast napoju w zestawie +2,95 zł
Lech Premium;
0,2 kg CO₂e/porcja.

Piwo 0,33 l Lech ...................... 5,95 zł .... Zamiast napoju w zestawie +1,95 zł
Lech Free Limonka z Miętą 0,33 l puszka.

Krążki cebulowe.... 4 szt. 5,95 zł .... 6 szt. 6,95 zł ..... 9 szt. 8,95 zł
Panierowane i smażone krążki cebulowe; 0,8 kg CO₂e/porcja.

Powiększony zestaw (frytki+napój) .............................. 2,00 zł

KAWA I HERBATA

0,1 kg CO₂e/porcja.

Sosy Max ................................................................................ 1,95 zł
Max: Oryginalny, Majonez, Majonez bezjajeczny, Zielony z czosnkiem,
Kreolski, BBQ, Topiony ser, Słodko-kwaśny.

DESERY
Shake Premium ........... 11,95 zł ..... Zamiast napoju w zestawie +7,95 zł
Truskawkowy, czekoladowy, karmelowe espresso, waniliowy; 0,6/0,7 kg CO₂e/porcja.
Zamiast napoju
Shake Premium dla dzieci ...7,95 zł .... w zestawie
dla dzieci +1,45 zł

Truskawkowy, czekoladowy, waniliowy.

Deser lodowy........................................................................ 4,95 zł
Truskawkowy, czekoladowy, karmelowy.

Mała

Średnia

Duża

Espresso ..................................... 5,95 zł ............... podwójne 6,95 zł
Kawa ............................................ 5,95 zł .... 6,95 zł ..... 7,95 zł
Kawa z mlekiem....................... 6,30 zł .... 7,30 zł ..... 8,30 zł
Cappuccino................................ 7,95 zł .... 8,95 zł ..... 9,95 zł
Latte ............................................ 7,95 zł .... 8,95 zł ..... 9,95 zł
Latte waniliowa ........................ 8,95 zł .... 9,95 zł ...10,95 zł
Latte z bitą śmietaną i syropem waniliowym.

Latte karmelowa ..................... 8,95 zł .... 9,95 zł ...10,95 zł
Latte z bitą śmietaną i syropem karmelowym.

Latte mrożona ................................................................ 10,95 zł
Mrożona latte waniliowa ............................................ 11,95 zł
Mrożona latte z bitą śmietaną, syropem waniliowym, sosem karmelowym i kostkami lodu.

Mrożona latte karmelowa.......................................... 11,95 zł
Mrożona latte z bitą śmietaną, syropem karmelowym, sosem karmelowym i kostkami lodu.

Poprzez sadzenie drzew w Afryce
neutralizujemy nasz ślad węglowy w 100%
Nasze produkty oznaczamy wartościami emisji śladu węglowego. We współpracy z organizacją U&We
zostały one poddane analizom, których wyniki prezentujemy obok poszczególnych pozycji menu.
Są to wartości przybliżone i opierają się o badania przeprowadzone na produktach szwedzkich.

Gorąca czekolada .................... 7,95 zł .... 8,95 zł ..... 9,95 zł
Herbata ....................................... 5,95 zł .... 6,20 zł ..... 6,50 zł
English Breakfast, Earl Grey, Zielona.
0,1 kg CO₂e/porcja.

Nasz personel chętnie wskaże dania przyjazne dla alergików.

