Kawa

Herbata

Wszystkie kawy parzymy na bazie naszej mieszanki, której główną
nutą aromatyczną jest karmel oraz ciemna czekolada.
<
ESPRESSO mała mocna kawa

<
ESPRESSO

MACCHIATO z odrobiną mlecznej pianki
CON PANNA z bitą śmietaną
<
ESPRESSO DOPPIO podwójne espresso
<
ESPRESSO AFFOGATO z gałką lodów waniliowych
<
AMERICANO klasyczna czarna kawa, na życzenie z mlekiem
<
FLAT WHITE mocna kawa na podwójnym espresso z kremową pianką
<
CAPPUCCINO kawa na bazie espresso z mleczną pianką
<
LATTE MACCHIATO duża trójwarstwowa kawa na bazie
<
ESPRESSO

espresso ze spienionym mlekiem i mleczną pianką
<
LATTE MACCHIATO SMAKOWA

M

L

05 zł
06 zł
07 zł
08 zł
08 zł
07 zł 09 zł
09 zł
09 zł 11 zł
10 zł 12 zł
12 zł 14 zł

waniliowa, karmelowa, orzechowa, czekoladowa, irish cream, cynamonowa, amaretto
<
FRAPPE schłodzona kawa z kruszonym lodem i bitą śmietaną
10 zł
<
ICED VANILLA

LATTE

schłodzona kawa z lodami waniliowymi

12 zł
12 zł 14 zł

DODATKI DO KAWY

bita śmietana, dodatkowy syrop do kawy - 2 zł
Można zamówić bezkofeinowe espresso oraz mleko sojowe zamiast zwykłego

Belgijska, gęsta, mleczna czekolada z bitą śmietaną

Smoothie Fresh
Orzeźwiający napój na bazie soku lub jogurtu i kruszonego lodu
z dodatkiem świeżych owoców i warzyw (codziennie inna kompozycja)

dzbanek

12 zł

<
EARL GREY'S

WIFE czarna herbata z Cejlonu, kawałki pomarańczy, skórka cytryny
GFOP herbata z plantacji o dojrzałych, bardzo aromatycznych liściach
<
PU-ERH FRESH Pu-Erh, mięta syryjska, kawałki pomarańczy, skórka cytrynowa,
<
ASSAM

aromat owoców cytrusowych
<
SENCHA JAŚMINOWA herbata zielona z płatkami jaśminu

<
NATURALNA

ZIELONA

<
NAPÓJ MIŁOSNY rooibos, liść jeżyny, kwiat słonecznika, płatki róż, aromat

<
BAŚNIOWA rooibos, plastry truskawek liofilizowanych, owoc porzeczki liofilizowanej,
kawałki jabłka, kwiat słonecznika, bławatek, aromat
<
LOVE STORY czarny bez, rodzynki, jabłko, hibiskus, papaja, ananas,
czerwona porzeczka, maliny, truskawki liofilizowane, banan suszony, aromat
<
OWOCE LEŚNE owoc dzikiej róży, jabłko, hibiskus, czarny bez, jarzębina, aronia,

liofilizowana jeżyna i czarna porzeczka, rodzynki, aromat
<
DLA PAŃ skórka pomarańczy, trawa cytrynowa, imbir, lukrecja, korzeń mniszka
lekarskiego, cynamon, koper włoski, mięta pieprzowa, korzeń arcydzięgla, curacao, goździki,
jagody jałowca, pieprz, kardamon
<
DLA PANÓW lukrecja, cynamon, koper włoski, mięta, goździki, pieprz, kardamon,

i kostkami lodu

M

L

07 zł 10 zł

Czekolada mrożona
Belgijska, gęsta, mleczna czekolada z kruszonym lodem i lodami waniliowymi

9 zł

imbir, ceratonia, liście damiany, kakao, sarsaparilla, żeń-szeń, owoc palmy sabalowej,
pędy rdestu ptasiego
<
HERBATA MROŻONA codziennie inna kompozycja, podawana ze świeżymi owocami

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

Gorąca Czekolada

filiżanka

Oferujemy herbaty liściaste najlepszych gatunków (ponad 50 rodzajów),
z których każdy może wybrać coś dla siebie: herbaty z najlepszych plantacji indyjskich,
cejlońskich, chińskich, afrykańskich i japońskich oraz mieszanki herbat owoców i kwiatów.

M

L

12 zł 14 zł

200ml 400ml

09 zł 14 zł

Ciasta

bitą śmietaną i polewą czekoladową
<
SERNIK nasz tradycyjny sernik, podawany z ciepłym
musem malinowym i białą czekoladą
<
TIRAMISU tradycyjny włoski deser na bazie serka mascarpone

<
BEZA PAVLOVA (na mące ziemniaczanej)

<
CREME BRULEE deser na bazie kremu z jaj, śmietany i cukru,
uwieńczony warstwą karmelu
<
PANNA COTTA włoski deser na bazie śmietany
z dodatkiem prażonych malin
<
SERNIK NA ZIMNO (na mące kukurydzianej)

Napoje
SOK WYCISKANY pomarańczowy, grejpfrutowy
<
LEMONIADA woda, sok z cytryny, mięta, cukier
<
LEMONIADA MALINOWA woda, sok z cytryny, maliny, cukier
<
WODA niegazowana/gazowana
<
COCA COLA / FANTA / SPRITE / TONIC
<
SHAKE LODOWY mleko, dowolne smaki lodów

12 zł
12 zł
12 zł
09 zł
09 zł
12 zł
12 zł
09 zł

<
SORBET

TRUSKAWKOWY

19 zł

3 gałki sorbetu truskawkowego, bita śmietana, prażone truskawki
<
SORBET MALINOWY

19 zł

3 gałki sorbetu malinowego, bita śmietana, prażone maliny
<
SORBET CYTRUSOWY

15 zł

<
BANANA

17 zł
18 zł

3 gałki sorbetu z cytrusów, limonka, mięta (mocno zmrożony)
<
ICE COOKIES 2 gałki ciasteczkowe lub oreo, bita śmietana, ciastka oreo

ICE

2 gałki lodów, banan, polewa czekoladowa, bita śmietana

Lody

własnej produkcji, wg tradycyjnej receptury od 1975 r.
<
TRADYCYJNE
<
KRĘCONE

porcja 0,3 zł
mały

0,3 zł

Na specjalne życzenie dostępne są wafelki bezglutenowe

n
podawane na ciepło / n
podawane na zimno / n
bezglutenowe

200ml 400ml

09 zł 14 zł
06 zł 09 zł
07 zł 10 zł
04 zł
05 zł
07 zł 10 zł

<
ŚWIEŻY

Desery lodowe

Wszystkie nasze ciasta pieczemy sami, używając najwyższej jakości składników.
<
BROWNIE ciastko mocno czekoladowe z orzechami włoskimi,
podawane z gałką lodów czekoladowych
<
SZARLOTKA szarlotka na ciepło podawana z lodami waniliowymi,

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

(zawiera śladowe ilości glutenu)

duży

0,5 zł

Naleśniki wytrawne

10. Twarożek,

szczypiorek, pomidorki cherry
11. Pieczarki, ser, bekon (lub salami), sos
12. Ser, jajko sadzone, rukola, bekon (lub salami), sos
13. Szpinak, pomidorki cherry, oliwki, mozzarella, feta, sos 
14. Kurczak, szpinak, ser pleśniowy, ser żółty, sos
15. Kurczak, żurawina, camembert, ser, rukola, sos
16. Kurczak, pomidorki cherry, cebula, curry, pieczarki, ser, sos
17. Pesto, mozarella, pomidorki cherry, oliwki, rukola, sos 
18. Kurczak, ananas, ser, rukola, pomidorki cherry, sos
19. Łosoś, szpinak, camembert, natka, ser, sos
20. Szynka parmeńska, rukola, mozzarella, ser, zioła, sos

10 zł
11 zł
12 zł
13 zł
14 zł
15 zł
16 zł
17 zł
18 zł
19 zł
20 zł

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

pesto, mozzarella, rukola, pomidorki cherry, sos
mozzarella, rukola, suszone pomidorki cherry, oliwki, sos
23. Sery: camembert, gorgonzola, mozzarella, żółty, sos 
24. Tuńczyk, pomidorki, cebula, chilli, trawa cytrynowa, natka, ser
25. MAJSTERSZTYK SZEFA KUCHNI zapytaj o specjalność dnia

<
M&M's serek waniliowy, czekolada

<
BOUNTY batonik Bounty, serek waniliowy, kokos

<
HARIBO

ŻELKI mus truskawkowy

<
OREO nutella, bita śmietana

<
RAFAELLO biała czekolada, kokos, bita śmietana

podawane z mixem sałat, oliwą z bazylią, pomidorkami i rukolą
21. Łosoś,

Słodkie Hity

<
NUTELLA banan, bita śmietana

<
MILKY WAY gwiazdki i batoniki, banan, bita śmietana, czekolada

Naleśniki wytrawne Premium

22. Kurczak,

Naleśniki słodkie

Nutella
2. Biały ser, cukier puder
3. Frużelina wiśniowa, bita śmietana, polewa toffi
4. Jabłka, cynamon, lody, bita śmietana, posypka czekoladowa
5. Herbatniki, mascarpone, prażone maliny
6. Mus truskawkowy, bita śmietana, truskawki, serek waniliowy
1.

21 zł
22 zł
23 zł
24 zł
25 zł

Na życzenie możemy przygotować naleśniki z mąki gryczanej lub pszennej z dodatkiem szpinaku

Pancakes nowość!

P1. Syrop

klonowy, owoce sezonowe
orzechowe, karmel, orzechy, batoniki
P3. Lody smerfowe, Nutella, żelki smerfiki, bita śmietana
P4. Jajko niespodzianka, kinder MIX, bita śmietana
P5. Krem milka, czekoladki Milka, milka LU, Lila Stars
P6. Truskawki, bita śmietana, prażone truskawki, herbatniki

Gofry wytrawne nowość!

40. LAZUR ser pleśniowy, suszone pomidory, rukola, truskawki

42. WIEJSKI bekon, krążki cebulowe, szczypior
43.

WEGETARIAN

oliwki, szpinak, pomidorki cherry

Ciasto na gofry przygotowujemy według tradycyjnej, rodzinnej receptury, z naturalnych
produktów najwyższej jakości - bez dodatku barwników.

14 zł
16 zł
14 zł
16 zł

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

Sałatki

Do każdej sałatki podajemy firmowego gofra wytrawnego jako pieczywo.
<
AWANGARDA mix sałat, szpinak, kurczak grilowany, camembert,
ser pleśniowy, suszone pomidory, żurawina, oliwa z oliwek
<
GRECKA  mix sałat, ser feta, oliwki, ogórek, pomidor, oliwa z oliwek

<
TORINO mix sałat, kurczak grilowany, mozzarella, rukola,
oliwki, oliwa z bazylią, pomidorki cherry
<
TUNA tuńczyk, szpinak, oliwki, cebula, natka, pomidorki cherry,
mix sałat, oliwa z bazylią

16 zł
18 zł
20 zł
23 zł
17 zł
20 zł

Gofry słodkie

Ciasto przygotowujemy z naturalnych składników dodając do niego suszone pomidory,
oregano i zioła prowansalskie.

41. PARMA szynka parmeńska, świeża bazylia, pesto

10 zł
10 zł
12 zł
12 zł
10 zł
10 zł
16 zł

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

P2. Masło

SOSY: czosnkowy, koperkowo-jogurtowy, pomidorowy, mexicano

07 zł
06 zł
10 zł
12 zł
12 zł
14 zł

20 zł
20 zł
20 zł
20 zł

Cukier puder
Bita śmietana
52. Mus truskawkowy
53. Serek mascaprone, prażone maliny
54. Frużelina wiśniowa, bita śmietana, polewa
55. Bita śmietana, polewa, żelki
56. Bita śmietana, m&m's
57. Mix owoców, bita śmietana, polewa
58. Czekolada, bita śmietana, posypka czekoladowa
59. Bita śmietana, Oreo
60. Lody, polewa
64. Nutella
65. Syrop klonowy, owoce sezonowe
50.

51.

GOFR CZEKOLADOWY / KARMELOWY
POLEWY: czekoladowa, karmelowa, tiramisu, owoce leśne

 bez mięsa / n
bezglutenowe (zawiera śladowe ilości glutenu)

Organizujemy IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE (chrzciny, komunie, urodziny). Rezerwacja stolików i sprawy organizacyjne: +48 505 339 553

04 zł
06 zł
07 zł
12 zł
10 zł
10 zł
09 zł
10 zł
10 zł
09 zł
12 zł
07 zł
12 zł
+2 zł

