


Jesteśmy parą młodych ludzi, 
którzy działają z pasją. 
Własna kawiarnia 
była naszym marzeniem 
od wielu lat, które
zrealizowaliśmy w 2018 roku. 

Mamy nadzieję, 
że zawitacie do nas 
i poczujecie się
jak w domu!

KIM JESTEŚMY?



Kawiarnię otworzyliśmy 
w listopadzie 2018 roku, 

po wielu tygodniach 
testowania dań i produktów. 

Urzekło nas miejsce, 
w który poczuliśmy się 

po prostu dobrze. 
Wiemy, że to była 

dobra decyzja, dla nas 
i dla naszej La Lucy. 

Dużo pracujemy, 
abym naszym 

Gościom było u nas 
po prostu dobrze.

 I to właśnie 
o to chodzi!  

Trzymajcie 
za nas 
kciuki!

O NAS



Chcemy, by 
La Lucy była miejscem 
pozytywnych ludzi. W kawiarni 
spotkacie nas codziennie, 
jesteśmy do Waszej dyspozycji od 
7.30 do 22.30. Tworzymy miejsce z 
sercem i pasją. 
To nasz mały azyl, miejsce, gdzie 
można przyjść, dobrze zjeść, 
pośmiać się, albo - zagłębić się
w przygotowanie poważnego 
biznes planu na kolejny 
kwartał. Znamy naszych Gości, 
ich przyzwyczajenia i oczekiwania. 
Chcielibyśmy, abyście do nich 
dołączyli. Czekamy na Was!

CO NAS WYRÓŻNIA?



Nowoczesna stylistyka 
i lekki, ciepły design 
sprawiają, że każdy 

poczuje się u nas 
jak w domu, a przytulne 

i wygodne fotele pozwolą 
zatopić się w ciekawej

książce…

La Lucy to idealne miejsce na 
ploteczki z przyjaciółkami, 

strategiczną grę w planszówki, 
szybki lunch biznesowy 

czy romantyczną randkę we dwoje! 
To kawiarnia, w której można 

pracować, albo dobrze spędzić 
czas przy lampce

 dobrego wina.

NASZE WNĘTRZA



NASZE MENU
Główną rolę w naszym menu 
odrywają naleśniki, przede 
wszystkim w wydaniu 
wytrawnym, choć słodkie 
także mają swoich fanów! W 
naszych daniach używamy 
mąki gryczanej 
pełnoziarnistej, która 
dodatkowo jest 
bezglutenowa.

Ważną rolę, jak w każdej 
kawiarni, odgrywa u nas kawa 
i herbata. Z pieczołowitością 
wybieramy gatunki, które 
serwujemy naszym Gościom. 
Wspieramy mniejsze, 
rzemieślnicze browary - w 
karcie napojów znajdziemy 
m.in. Browar Hoplala, Doktor 
Brew, Alebrowar, Pinta i 
Czarnków.



NASZE MENU
Francuskie smaki 
łączą się u nas z 

kuchnią polską, tradycja
z nowoczesnymi smakami

 i trendami. Naszą kartę dań 
stworzyliśmy tak, aby każdy, 

nawet najbardziej wymagający 
Gość, znalazł w niej 

coś dla siebie.

Co oferujemy?
Jesteśmy czynni codziennie, 

od 7.30 do 22.30, dlatego naszych 
Gości zapraszamy na pyszne 

śniadania, do których dochodząlunche. 
W naszej ofercie znajdziecie także 

przekąski, sałatki, zupy, desery, napoje
 i alkohole - wino, piwo 

i koktajle…



Spotkania, warsztaty, urodziny, 
imprezy firmowe i prywatne, 

spotkania prasowe i biznesowe, 
kameralne koncerty, eventy 

kulturalne, wystawy i wernisaże, 
rozgrywki planszówkowe… 

Masz pomysł? Myślisz o 
organizacji spotkania? 

Zapraszamy do nas!

DZIEJE SIĘ…



Gdzie jesteśmy?
Jesteśmy 450 m od Rondo ONZ!



Czekamy właśnie
 na Ciebie! 


