
Menu



 MAŁA CZARNA 

Espresso.............................................................................................................
Esencja kawy – mała i wyrazista
Espresso macchiato.............................................................................................
Espresso z odrobiną gorącego, spienionego mleka
Kawa Americano (czarna)...................................................................................
Tradycyjna kawa czarna
Kawa (biała).......................................................................................................
Tradycyjna kawa z mlekiem
Kawa z kardamonem lub cynamonem.................................................................
Kawa z ekspresu z dodatkiem mlecznej pianki oraz szczypty kardamonu/cynamonu
Cappuccino.........................................................................................................
Esencja espresso połączona z idealnie spienionym mlekiem 
Latte macchiato..................................................................................................
Idealne połączenie kawy i mleka
Latte macchiato aromatyzowane.........................................................................
(do wyboru syrop (20ml): wanilia, orzech laskowy, migdał, kokos, karmel, cynamon)

6,- PLN 7,- PLN

8,- PLN

8,- PLN

11,- PLN

13,- PLN

12,- PLN

6,- PLN

6,- PLN

7,- PLN

6,- PLN

8,- PLN

11,- PLN

12,- PLN

FINEZYJNIE I SMAKOWO
Cinnamon cafe...............................................................................................
Delikatne połączenie kawy, miodu i cynamonu oraz odrobiny mleka pod puszystą mleczną pianką
Black Mocca...................................................................................................
Aromatyczna kawa z dodatkiem prawdziwej wedlowskiej czekolady*
White Mocca...................................................................................................
Zaskakujące połączenie kawy oraz białej czekolady*

Espresso, spienione mleko, sos czekoladowy*
Irish coffee.....................................................................................................
Doskonałe połączenie kawy z Jameson Irish Whiskey (20ml)*
Venezia..........................................................................................................
Espresso, Irish Cream, spienione mleko, sos czekoladowy

Mokaccino......................................................................................................

*Kawy serwowane z bitą śmietaną

12,- PLN
KOFEINOWE ORZEŹWIENIE
Tradycyjna kawa mrożona..............................................................................
Kawa mrożona z gałką lodów waniliowych przykryta warstwą bitej śmietany



6,- PLN

11,- PLN

English tea......................................................................................
Herbata Earl Grey podawana z mlekiem  
Herbata „z prądem”........................................................................
Herbata czarna z rumem Bacardi (20ml) 

Filiżanka herbaty Dilmah “t-Series”
 
Kolekcja Dilmah t-Series to hołd dla jakości i różnorodności herbat pochodzących z najlepszych plantacji świata. Każdy znajdzie wśród nich herbatę dla siebie, niezależnie od pory dnia i nastroju. Kolekcja tych herbat dzieli się na dwie 
grupy; pierwsza z nich – Gourmet Teas – obejmuje wyjątkowej jakości czarne i zielone herbaty oraz zioła. Znajdują się tu przede wszystkim doskonałe herbaty cejlońskie, zbierane na różnych wysokościach, pozwalające poznać 
i docenić zróżnicowanie upraw Rajskiej Wyspy. Część z nich to herbaty aromatyzowane. Druga grupa to VSRT – Very Special Rare Teas, czyli herbaty Wyjątkowe i Rzadko Spotykane. Są to same rarytasy, których uprawa wymaga 
bardzo specyficznych warunków, a przez to produkuje się ich niewiele. Wśród nich znajdziemy między innymi słynną cejlońską herbatę białą, pochodząca z samych pączków liściowych – Silver Tips.

 Five o'clock

od 5,- PLN do 15,- PLN

Syropy smakowe  1,- PLN 
(do wyboru: mango, brzoskwinia, truskawka, jabłko z cynamonem, gruszka)

„Herbata jest dziełem sztuki i potrzeba ręki mistrza, aby wydobyć jej najszlachetniejsze cechy.”
 Okakura Kakuzo  



COŚ NA ZĄb

Tarta jarska z grillowaną cukinią........................................................
(grillowana cukinia / duszony w śmietanie por / chili / ser feta / krem balsamiczny)
Tarta ze świeżym łososiem.................................................................
(łosoś / szpinak smażony na maśle czosnkowym / pomidor / ser mozzarella / rukola)
Tarta z kurczakiem ..........................................................................
(kurczak grillowany / brokuły podpiekane w sosie beszamelowym / ser camembert)

TARTY
12,- PLN

14,- PLN

13,- PLN

Aglio olio verde.......................................................................
z oliwą z oliwek zblendowaną z natką pietruszki i czosnkiem, z dodatkiem białego wina
Pomodorro con pancetta.......................................................... 
z pomidorami i boczkiem, świeżą bazylią, czosnkiem, cebulą, czerwoną pastą primerba  

PASTY TAGLIATELLE

Sałatka grecka.......................................................................................................... 
(miks sałat / ser feta / papryka / pomidorki cherry / oliwki czarne i zielone / sos ziołowy)
Sałatka z kurczaka z melonową nutą..........................................................................
(miks sałat / grillowana pierś z kurczaka / melon / sos musztardowo-miodowy)

Miseczka oliwek zielonych i czarnych..........................................................................

ZIELONO MI… sałatki podawane ze świeżym pieczywem

19,- PLN 

6,- PLN

16,- PLN 

16,- PLN 

18,- PLN 



Słodkie co nieco

14,-PLN

Domowe ciasto z jabłkami 
wypiekane według przepisu 
Szefa Kuchni serwowane 
na ciepło z gałką lodów waniliowych

Szarlotka

Kołocz z serem...................................................................................................................................
p iasto drożdżowe z serem - przyrządzane według tradycyjnej receptury
Kołocz z makiem................................................................................................................................
pieczone na maśle ciasto drożdżowe z makiem - przyrządzane według tradycyjnej receptury
Sernik Pani Ani...................................................................................................................................
puszysty domowy sernik, na cienkim, kruchym cieście, podawany z musem malinowym z dodatkiem czerwonego wina
Copa melba                 ........................................................................................................................
kremowe lody waniliowe zanurzone w musie brzoskwiniowo – limonkowym z dodatkiem mięty i bezy 
Trio Grande                .........................................................................................................................
truskawkowy mus mascarpone z dodatkiem bezy, udekorowany truskawkami
Parfait                 ................................................................................................................................ 
połączenie białej czekolady i mięty, w asyście musu truskawkowego
Beza Pavlova  ...................................................................................................................................
mus mascarpone z prażonymi migdałami z dodatkiem ajerkoniaku, w towarzystwie chrupiącej bezy
Czekoladowe zatracenie....................................................................................................................
pyszne ciasto czekoladowe, podawane z prażonymi orzechami włoskimi z dodatkiem miodu i pomarańczy, oblane sosem waniliowym

ieczone na maśle c
7,- PLN

7,- PLN

8,- PLN

14,- PLN

12,- PLN

13,- PLN

14,- PLN

15,-  PLN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Maestro czekolady  E. Wedel

Chocolissimo..............................................................................
Wyborny smak klasycznej wedlowskiej gorzkiej i mlecznej czekolady
Śnieżna ballada..........................................................................
Wykwintny smak białej czekolady z dodatkiem malin lub jagód (do wyboru)
Gorąca malina............................................................................
Gorąca czekolada, mus malinowy, gałka lodów waniliowych

10,- PLN

13,- PLN

14,- PLN

Czekolady serwujemy z bitą śmietaną



Dla  najmłodszych

Kids Latte

Kubek zimnego/gorącego mleka

Kubek kakao

Gorąca czekolada

  4,- PLN

  4,- PLN

   5,- PLN

  8,- PLN

Ciepłe mleko z grubą warstwą pianki posypane kakao

Dzwoneczek
Słodkie połączenie lodów śmietankowych 

z musem truskawkowym 
pod chmurką bitej śmietany z czekoladową posypką

Wyspa skarbów 
Puchar lodów czekoladowo-śmietankowych 

polany pysznym sosem toffi, 
udekorowany wafelkami i bitą śmietaną

9,- PLN

9,- PLN

(Wedel)



Desery lodowe

               
Bananowa etiuda.................................................................................... 12,-PLN
Lody czekoladowo-waniliowe (3 gałki) / banan / sos czekoladowy / bita śmietana
Leśna nuta..............................................................................................
Lody waniliowo-śmietankowe (3 gałki) / mus jagodowy oraz malinowy / bita śmietana
Orzechowa rapsodia................................................................................
Lody śmietankowo-czekoladowe (3 gałki) /  sos czekoladowy / bakalie / bita śmietana
Egzotyczna wyspa...................................................................................
Lody śmietankowo-waniliowe (3 gałki) / owoce: świeży ananas, kiwi / 
sos brzoskwiniowy / bita śmietana

Komponuj, , degustuj!smakuj
12,-PLN

12,-PLN

14,-PLN

Skomponuj zestaw urozmaicenia
Dobierz stwórz idealny

 swój  dla …. 
 dodatki i  swój  sorbetowy deser!

SORBETY 
ananasowy / pomarańczowy / cytrynowy

......................................................................... 3,- PLN/gałka

LODY ............................................................................... 3,- PLN/gałka
waniliowe / czekoladowe  / pistacjowe  / truskawkowe / śmietankowe / owoce leśne



Soki i napoje

Sok z pomarańczy / grejpfrutów / jabłek (250ml)......................................12,- PLN
Sok z marchwi (250ml)..............................................................................      
Soki owocowo-warzywne (250ml)...............................................................       

DO OSTATNIEJ KROPLI – soki świeżo wyciskane

Soki owocowe Tymbark (200ml)......................................................................................
(pomarańcza, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka)
Sok pomidorowy Tymbark (200ml)..................................................................................
Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, 7up, Schweppes (200ml).........................................................
Lipton Ice Tea (200ml).....................................................................................................
Woda mineralna Górska Natura (gazowana/niegazowana) (300ml)..................................

SOKI I NAPOJE
4,- PLN

4,- PLN
5,- PLN
5,- PLN
5,- PLN

7,- PLN
8,- PLN



FIT for U - świeżo, zdrowo, odżywczo i kolorowo

Light Cocktails
Green Lady...........................................................
kiwi / seler naciowy / miód
Tajemniczy ogród..................................................
jabłko / ananas / mięta / cytryna
Doznanie na żądanie............................................
melon / cytryna / mięta / miód 

10,- PLN

10,- PLN

10,- PLN

Jogurtowy zawrót głowy................................................
Jogurt naturalny przekładany prawdziwym musem malinowym, 
jagodowym lub brzoskwiniowym (do wyboru) z dodatkiem crunchy

Ea
t &

 FI
T

11,- PLN

jogurt



Zawsze pyszne, zawsze zdrowe – koktajle owocowe

Wichrowe wzgórza..................................................................................................................................
pomarańcza / truskawka / mięta 
Egzotyczne orzeźwienie...........................................................................................................................
ananas / brzoskwinia / syrop kokosowy 
Zielonogród............................................................................................................................................ 
melon / kiwi / cukier trzcinowy 

Koktajl truskawkowy...............................................................
truskawka / maślanka 
Malinowy chruśniak................................................................
maliny / jagody / jogurt naturalny 
Madagaskar............................................................................
truskawki / kiwi / banan

KOKTAJLE
10,- PLN

11,- PLN

12,- PLN

Truskawkowy.......................................................................
mleko / truskawki / gałka lodów truskawkowych
Bananowy............................................................................
mleko / banan / lody waniliowe

MILKSHAKES
12,- PLN

12,- PLN

SMOOTHIES
10,- PLN

11,- PLN

12,- PLN



Piwo lane prosto z Czech
U źródeł oryginalnego piwa Pilsner Urquell leżą tylko trzy składniki – słód, woda i chmiel. Od 1842r. czescy piwowarzy czuwają nad jego produkcją, nie uznając 
kompromisów w doborze surowców. Pilsner Urquell ma dwa oblicza; słodkie, czyli biszkoptowe, miodowe i karmelowe oraz gorzkie – garbnikowe, chmielowe i palone.

PIWO

Pilsner Urquell (500ml)..........................8,- PLN
Pilsner Urquell (300ml)..........................6,- PLN

Do każdego piwa podajemy porcję orzeszków

Tyskie (500ml)...................................... 7,- PLN
Lech (500 ml).......................................

Lech Free (330ml).................................. 6,- PLN
Karmi (400ml).......................................
Sok do piwa...........................................
malinowy lub imbirowy

PIWO BUTELKOWE

7,- PLN 5,- PLN
1,- PLN

PiwoPiwoPiwo



Alkohole

Finlandia ® Cranberry Fusion (40ml).....................
Finlandia ® Vodka (40ml).....................................
Bols (40ml)...........................................................
Smirnoff (40ml)....................................................
Sobieski (40ml).....................................................
Wyborowa (40ml).................................................
Żubrówka (40ml)..................................................
Żołądkowa Gorzka (40ml).....................................

WÓDKA
Bacardi Light / Black (40ml).......

9,- PLN
7,- PLN
7,- PLN
7,- PLN
8,- PLN
6,- PLN
6,- PLN

9,- PLN

12,- PLN

5,- PLN
10,- PLN
10,- PLN
12,- PLN
15,- PLN

Ballantine’s (40ml)...........................................................13,- PLN
J. Walker Red (40ml)........................................................
J. Walker Black (40ml)..................................................... 
Jameson (40ml)...............................................................
Jack Daniel’s ® Tennessee Whiskey (40ml).......................
Gentelman Jack ® Rare Tennessee Whiskey (40ml)..........
Jack Daniel's ® Single Barrel (40ml)...............................
Chivas Regal (40ml)......................................................... 

TEQUILA
El Jimador ® Blanco / ® Reposado (40ml)..........13,- PLN

Lubuski (40ml)......................................................  
Gordon's (40ml)....................................................

GIN

RUM

LIKIER

Metaxa ***** (40ml).................
Magno (40ml)............................

Jim Beam (40ml)........................

BRANDY

Advocaat (40ml).........................
Baileys (40ml)............................
Campari (40ml).......................... 
Malibu (40ml)............................
Cointreau (40ml)........................ 

12,- PLN
15,- PLN

BOURBON
12,- PLN

WHISKY

13,- PLN
18,- PLN
15,- PLN
15,- PLN
20,- PLN
25,- PLN
20,- PLN

Hennessy Fine (40ml).......................................................
Rémy Martin V.S.O.P. (40ml)..............................................

KONIAK

Martini Bianco / Rosso  / Extra Dry (100ml).....................

24,- PLN
25,- PLN

WERMUT
12,- PLN

6,- PLN

10,- PLN
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