Śniadania
Jajecznica (z 3 jaj z wolnego wybiegu, szczypiorek, pieczywo,
masło, sałatka warzywna) 13,Omlet (z 3 jaj z wolnego wybiegu, ser mozzarella, jogurt naturalny,
migdały, szpinak, pomidorki koktajlowe) 14,Dodaj do jajecznicy lub omleta:
• Boczek/szynka 4,• Dodatkowe jajo/cebula czerwona/pomidor 2,• Szpinak/oliwki 3,• Łosoś wędzony na zimno 7,Klasyczne (szynka, ser cheddar, jajo sadzone, konfitura wiśniowa,
pieczywo, masło, sałatka warzywna) 20,Budyń jaglany (mleko, miód, cynamon, orzechy włoskie, owoce) 12,-

Kanapki
Ser, szynka (szynka, ser cheddar, majonez, sałata, pomidory) 9,90
Jajo, ogórek (jajo, ser cheddar, majonez, ogórek, sałata) 9,90
Żurawina, gruszka (serek śmietan., żurawina, gruszka, sałata) 9,90
Kurczak teriyaki (kurczak marynowany w ziołach, sos teriyaki,
ser cheddar, majonez, sałata, jalapeno) 9,90

Zupy
Aksamitny krem z pomidorów 9,50
Zupa dnia (zapytaj o dostępność) 9,50

Sałaty
Z kurczakiem (kurczak marynowany w ziołach, mix sałat,
pomidorki koktajlowe, ogórki, ser Grana Padano, pestki granata,
sos czosnkowy, oliwa, przyprawy, pieczywo) 21,Z tuńczykiem (tuńczyk, mix sałat, czerwona fasola, jajo poche,
pomidorki koktajlowe, czerwona cebula, oliwa, winegret,
przyprawy, pieczywo) 19,Caprese (ser mozzarella, pomidory, rukola, pesto bazyliowe, oliwa,
pieczywo) 23,-

Naleśniki na słodko
(podawane z jogurtem i prażonymi migdałami, ciasto na bazie mąki pszennej)

Z cukrem pudrem (cukier puder – podawany w czystej postaci bez
jogurtu i migdałów) 5,50
Z mascarpone, nutellą i orzechami (serek mascarpone, nutella,
orzechy włoskie) 16,Z mascarpone, bananem i miodem
(serek mascarpone, banan, miód) 15,Z serkiem śmietankowym, konfiturą wiśniową i masłem orzechowym
(serek śmietankowy, konfitura wiśniowa, masło orzechowe) 14,Z nutellą i bananem (nutella, banan, bita śmietana) 14,50
Z konfiturą wiśniową (konfitura wiśniowa) 10,50

Naleśniki wytrawne
(podawane z jogurtem i prażonymi migdałami, ciasto na bazie mąki gryczanej
pełnoziarnistej)

Z kurczakiem, jajem sadzonym i sosem czosnkowym (kurczak
marynowany w ziołach, jajo sadzone, sos czosnkowy*, pomidorki
koktajlowe, ser Grana Padano, cebulka prażona) 21,Z kurczakiem teriyaki, serem mozzarella i jalapeno (kurczak
marynowany w ziołach, ser mozzarella, sos teriyaki, rukola,
jalapeno, pomidorki koktajlowe, sezam) 22,Z kurczakiem, boczkiem, serem mozzarella i sosem pomidorowym
(kurczak marynowany w ziołach, boczek, ser mozzarella, sos
pomidorowy*, oliwki, jalapeno) 24,Z szynką, serem mozzarella i jajem sadzonym (ser mozzarella,
szynka, jajo sadzone, pomidorki koktajlowe) 19,Ze szpinakiem i sosem czosnkowym* (blanszowany szpinak, ser
pleśniowy, sos czosnkowy*, suszone pomidory, cebula) 22,Z serami, żurawiną i gruszką (ser pleśniowy, ser mozzarella,
konfitura żurawinowa, gruszka) 16,Z tuńczykiem i sosem teriyaki (tuńczyk, serek śmietankowy, sos
teriyaki, czerwona fasola, cebula) 19,Z serem mozzarella i pesto bazyliowym (pesto bazyliowe*, ser
mozzarella, pomidorki koktajlowe, rukola) 22,Z łososiem, serkiem śmietankowym i rukolą (łosoś wędzony, serek
śmietankowy naturalny, rukola, kapary, czerwona cebula,
pomidorki koktajlowe, sezam) 25,Z prosciutto, serem mozzarella, rukolą, oliwkami i sosem
pomidorowym (szynka dojrzewająca włoska, ser mozzarella, sos
pomidorowy*, pomidorki koktajlowe, rukola, oliwki) 25,*przygotowywane na miejscu
Dodaj: sos pomidorowy/czosnkowy 2,- pesto bazyliowe 4,- jogurt naturalny 1,-

Kawa i napoje kawowe
Espresso/ristretto (małe/średnie/duże) 5,-/7,-/9,espresso macchiato/con panna/romano
(małe/średnie/duże) 8,-/10,-/12,americano (małe/średnie/duże) 6,-/8,-/10,flat white (średni/duży) 11,-/13,cappuccino (małe/średnie/duże) 9,-/11,-/13,latte (małe/średnie/duże) 10,-/12,-/14,latte macchiato (średnie) 13,kawa zbożowa (duża) 11,czekolada Milka (duża) 13,Zapytaj naszego baristę o alternatywy spod lady :-)
Wzbogać swoją kawę:

Syrop (korzenny/wanilia/orzech/karmel/solony karmel) 3,Przyprawy korzenne, dodatkowe mleko/mleko bez laktozy 2,Napój sojowy/owsiany/ryżowy, shot espresso, bita śmietana 3,-

Mrożone wariacje (podawane w rozmiarze M)
Frappe latte (americano doppio, mleko, lód) 13,Frappe czarne (americano doppio, lód) 11,Hot&Spicy (americano doppio, miód, przyprawy korzenne, lód) 14,Milka Way (espresso, mleko, czekolada Milka, lód, bita śmietana,
kolorowa posypka) 15,Sweet&Salty (espresso, mleko, syrop o smaku słonego karmelu,
lód) 15,Chai latte/Matcha latte (z lodem) 15,-

Słodkości

(przygotowywane na miejscu, zapytaj o dostępność)

Ciasteczko owsiane 5,Sernik klasyczny 11,Szarlotka/szarlotka na ciepło z bitą śmietaną 9,50/12,50
Brownie 12,50
Tiramisu 12,50
A może masz ochotę na coś nowego?
Beza, Tarta z mascarpone, Czekoladowa furia, Ciasto marchewkowe?
Zajrzyj do naszej witryny lub zapytaj obsługi…

Herbaty sypane (kubek/czajniczek)
Niewierny ogrodnik
(sencha, kwiat róży, malwy i słonecznika) 8,-/11,Alicja w krainie czarów (Czarny bez, rodzynki, jabłko, hibiskus,
papaja, ananas) 8,-/11,Pulp fiction (czarna herbata z Cejlonu, kawałki pomarańczy,
bławatek, skórka cytryny) 8,-/11,Zielona mila (chińska herbata) 8,-/11,Forrest Gump (herbata czarna z zachodniej Kenii) 8,-/11,50 earls of Grey (herbata czarna, bergamotka) 8,-/11,Czarne mango (herbata czarna, mango, papaja, płatki róż) 8,-/11,Powitanie z Afryką rooibos (czerwona herbata) 8,-/11,-

Lemoniady i mrożone herbaty
Lemoniada klasyczna (M 350ml / XXL 650ml) 10,-/14,Lemoniada smakowa (ogórkowa, bazyliowa, rozmarynowa)
(M 350ml / XXL 650ml) 11,-/15,Czarna słodycz (czarna herbata, sok pomarańczowy, cynamon, miód)
(M 350ml) 13,Chłód Afryki (rooibos, sok pomarańczowy, miód, mięta)
(M 350ml) 13,-

Koktajle (M 350ml / XXL 650ml)
Na dobry dzień (szpinak, kolendra, jabłko, ogórek, sok z cytryny)
13,50/18,50
Na wzmocnienie (jogurt naturalny, banan, konfitura truskawkowa)
13,50/18,50

Świeżo wyciskane soki (M 350ml / XXL 650ml)
Jabłko/marchew/mix 9,-/14,Pomarańcza/grejfrut/mix 12,-/17,Mix rozgrzewający (jabłko, marchew, imbir) 12,-/17,Pomarańcza + marchew 12,-/17,Multiwitamina (jabłko, marchew, pomarańcza) 12,-/17,-

Zimne napoje
Coca Cola, Coca Cola Zero, Tonic Kinley, Fanta, Sprite, Fuze tea
(250 ml) 6,Sok Cappy (jabłko, pomarańcza, pomidor) (250 ml) 6,Kropla Beskidu woda niegaz./Kropla Delice woda gazowana
(330 ml/750 ml) 5,-/12,fritz-kola/fritz-kola bez cukru (330 ml) 9,50
fritz-limo melon, fritz-spritz bio rabarbar, fritz-mischmasch,
(330 ml) 9,50
Ginger beer (bezalkoholowe) (330 ml) 9,50
Kombucha (330 ml) 13,Burn (250 ml) 9,50

Alkohole:
Cydr z polskich jabłek (330 ml) 14,Piwo z browaru Hoplala (różne rodzaje, 500 ml) 14,Inne piwa rzemieślnicze (różne rodzaje, 500ml) 13,Ca’di Rajo Prosecco Extra Dry Treviso (Włoskie białe półwytrawne
wino musujące, szczep glera) (150 ml/750 ml) 15,-/70,Delicia Tempranillo-Garnacha (Hiszpańskie czerwone wino
półwytrawne, szczep garancha i tempranillo) (150ml/750 ml) 10,/45,Delicia Macabeo (Hiszpańskie białe wino półwytrawne, szczep
macabeo) (150 ml/750 ml) 10,-/45,L’Esparrou Grande Reserve merlot (Francuskie czerwone wino
wytrawne, szczep merlot) 15 zł/70 zł
Portell Blanco Semi Dulce (Hiszpańskie białe wino półsłodkie,
szczep macabeo i parrelada) 15 zł/70 zł
Passo Del Sud Primitivo (Włoskie czerwone wino wytrawne, szczep
primitivo) 80 zł
L’Esparrou Grande Reserve Chardonnay (Francuskie białe wino
wytrawne, szczep chardonnay) 75 zł
Aperol Spritz 19,Szprycer na białym winie 15,Sangria z owocami 19,-

