•MENU•

ŚNIADANIA / BREAKFASTS

ALL DAY

Każde śniadanie z kawą lub herbatą - 15 zł
Every breakfast with coffee or tea - 15 zł
9:00 - 13:00
10 zł

Płatki na mleku / Cereal with milk
Mleko•sojowe/ryżowe/migdałowe(+ 2 zł)
(soy/rice/almond milk +2zł)

Granola / Granola

15 zł

Tosty / Toasts

15 zł

•ser/szynka• (ham/cheese)
•pesto/ser kozi• (pesto/goat cheese)
•łosoś/mascarpone• (salmon/mascarpone)
•brie/żurawina• (brie/cranberry)
•bekon/banan/masło orzechowe• (banana/peanut butter/bacon)

15 zł

Grillowane frankfurterki / Grilled frankfurters
podawane z sosami, pieczywem i sałatką
(served with sauces, bread and a salad)

Gotowane jajka tak jak lubisz /
2 eggs boiled as you see fit

12 zł

2 jajka z majonezem, tostami i sałatką
(2 eggs with mayo, toast and salad)

LUNCH
Hummus klasyczny / Classic hummus

15 zł

hummus podawany z bagietką lub selerem naciowym / marchewką,
możliwość indywidualnego doprawienia /
classic hummus served with a baguette or celery /
carrot possibility of individual seasoning

Buddha bowl

20 zł

kuskus, hummus, masło orzechowe, seler naciowy, marchewka, ogórek,
pomidorki cherry, jajko, sos sojowy i więcej.. ( możliwość zmiany
składników ) / couscous, hummus, peanut butter, celery, carrot,
cucumber, cherry tomatoes, egg, soy sauec and more ( possibly switch of
ingredientes ) (400 g.)

Tarta wytrawna / Savoury tart ……………………..…………12zł

•MENU•

BAGIETKA / BAGUETTE
Bagietki na zakwasie żytnim.
Rye sourdough baguette.
Avocado, jajko, feta /
Avocado, egg, feta cheese

15 zł

Chedar, ser blue, masło orzechowe, gruszka /
Cheddar, blue cheese, peanut butter, pear

15 zł

Bekon, jajko, ogórek kiszony, ser gouda /
Bacon, egg, pickled cucumber, gouda cheese

15 zł

PRZEKĄSKI / SNACKS
Deska serów / Cheese platter

15/20 zł

manchego curado i semicurado, brie, rokpol

Deska wędlin / Ham platter
chorrizo, jamon, Salchichon Extra Sarta

Bruschetta z pesto i parmezanem /
Bruschetta with pesto and parmesan

15/20 zł
10 zł

CIASTA / CAKES
Porcja / Portion

12 zł

•MENU•

NAPOJE CIEPŁE / HOT DRINKS
KAWA / COFFEE

6 zł
8 zł
8 zł
10 zł
10 zł
12 zł
8 zł
12 zł
12 zł
18 zł

Espresso
Espresso doppio
Capuccino
Flat white
Latte machiato
Latte france
Americano
Drip
Areopress
Chemex

Dodatkowe espresso do kaw / Additional espresso …2 zł
Syrop do kawy / Syrup

2 zł

Herbata / Tea

8 zł

Polecamy podejść do baru aby wybrać odpowiedni smak
Please come to the bar to choose the flavor and you prefer

Kakao / Cocoa

6 zł

Kakao z bitą śmietaną / Cocoa with whipped cream

10 zł

Mleka smakowe / Flavored milk
jagodowe, truskawkowe, malinowe, karmelowe / (blueberry,
strawberry, raspberry, caramel)

6 zł

•MENU•

NAPOJE ZINME / COLD DRINKS

Napoje gazowane / Fizzy drinks

10 zł

Woda gazowana / Sparkling water

5 zł

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy / grejfrutowy
Freshly squeezed orange / grapefruit juice
12/15 zł
Mrożona herbata / Ice tea

10 zł

Shake waniliowy / Vanilla shake

12 zł

Shake czekoladowy / Chocolate shake

12 zł

ALKOHOL
Piwa czeskie, niemieckie, ukraińskie
Czech, German, Ukrainian beer

9 zł

Piwa kraftowe / Craft beer

12 zł

Aperol Spritz Coctail

15 zł

Karafka wina domu 1l / Carafe of house wine 1l

40 zł

Karafka wina domu 0,5l / Carafe of house wine 0,5l

20 zł

Butelka wina / Bottle of wine

70 zł

Kieliszek wina domu / Glass of house wine

5 zł

