
!   ŚNIADANIA                                                                                                                           /DO 12:00 !   KANAPKI                      / CAŁY DZIEŃ

CIABATTA SZARPANA WIEPRZOWINA & COLESŁAW [s]

/łopatka wieprzowa wolno pieczona w sosie bbq, colesław  
z czerwonej kapusty, sałata/ 18 

CIABATTA INDYK GRILLOWANY & PODWÓJNY BOCZEK [s] 
/pieczony boczek i indyk, pomidor, czerwona cebula,  
sos aioli, sałata/18 [s]   /+ extra jajko sadzone/ 20 [s] 

BAJGIEL JAJO [w] /domowy bajgiel, masło, pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem, ogórek świeży, rzodkiewka, sałata/ 13 

BAJGIEL CUKINIA & JAJKO SADZONE [w] [s] /domowy bajgiel, 
cukinia pieczona, boczniaki i pieczarki duszone w sosie z chilli, 
jajko sadzone, rukola, sos aioli/ 16 

BAJGIEL TWAROŻEK ZE SŁONECZNIKA & AMARANTUS [v] 

/domowy bajgiel, twrożek ze słonecznika z warzywami, rukola, 
mikro zioło amarantusa/ 13  + BOCZEK /17 

BAJGIEL MIESIĄCA - zapytaj baristę :) 

 ……………………………………………….………


      SŁODKOŚCI 

WESOŁE BROWNIE CZEKOLADOWE [gf] [s] 
/na mące z migdałów z orzechami laskowymi/ 12  

CIASTA, SERNIKI, DESERY* / 9-15 
(codziennie inne ciasta domowe i desery przygotowywane z najwyższej jakości składników - 
sprawdź w witrynce lub zapytaj baristę) 

WESOŁE FIT CIASTO* [gf] [sf] [s]  12-17 
(codziennie inne ciasto przygotowywane bez cukru, często w wersji wegańskiej, naturalnie 
bezglutenowej, naturalnie słodkie - sprawdź w witrynce lub zapytaj baristę) 
  
DOMOWY BATON OWSIANY 
/z żurawiną,  białą czekoladą i migdałami/  11 

CHIA PUDDING KOKOS & TRUSKAWKA  [v] [gf] 
/pudding z mleka kokosowego z nasionami chia, musem 
truskawkowym i owocami/  11 

DESER CZEKOLADOWY Z MUSEM MALINOWYM [v] [gf] 
/czekolada gorzka, mleko kokosowe, masło orzechowe,  
skrobia ziemniaczana i kukurydziana, masło orzechowe,  
mus malinowy/  11 

CROISSANT NA SŁODKO (podajemy na ciepło)  
/solo lub ze słodkim specjałem: domową nutelą/ białą 
czekoladą z migdałami/ masłem orzechowym/ konfiturą/  9   
CROISSANTY DLA ŁASUCHA:  
2 croissanty + 3 wybrane specjały/ 18 
……………………………………………….……… 

LEGENDA

* OPCJE DNIA - sprawdź w witrynce  lub zapytaj baristę 
* PIECZYWO: żytnie na zakwasie oraz chleb pszenny włoski z 

tradycyjnych lokalnych piekarni  
* JAJKA: używamy tylko jajek ‚1’ z wolnego wybiegu 

[sf] BEZ DODATKU CUKRU (SUGAR FREE) 
[v]  DANIE WEGAŃSKIE   |  [w]  DANIE WEGETARIAŃSKIE 
[gf] DANIE NATURALNIE BEZGLUTENOWE 
[s] NASZA SPECJALNOŚĆ    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     letnie m#u P l

>>>  LUNCH I  NAPOJE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

JAJA NA WYPASIE

/2 jaja sadzone, pieczone kiełbaski wieprzowe i boczek pieczony, grzyby (pieczarki i boczniaki duszone z 
sosie słodko-kwaśnym z chili), pomidory, rukola, pestki dyni, musztarda+ pieczywo żytnie na zakwasie lub 
pszenne (ciabatta), masło/ 27   

JAJECZNICA SOLO /3 jaja przygotowywane na maśle, ze szczypiorkiem lub boczkiem z pieczywem żytnim  
na zakwasie lub pszennym (ciabatta), masło/ 12 
+ ULUBIONE DODATKI: AWOKADO /+4   PASTA DO PIECZYWA /+3  SIDE SAŁATKOWY/+3  
     EXTRA BOCZEK/+4  LUB KIEŁBASKA WIEPRZOWA/+4 

OMLET PIECZONY WYTRAWNY* [gf]  /3 jaja z dodatkami, mała sałatka/ 19 
{czas oczekiwania min.20 min}  (*zapytaj baristę o opcje dnia) 

OMLET NA SŁODKO Z OWOCAMI, DOMOWĄ RICOTTĄ I DOMOWĄ NUTELĄ [s] [gf] [w] 
/3 jaja*, banan, owoce sezonowe, cynamon, domowa ricotta, domowe pasty słodkie: masło orzechowe, 
nutela (krem orzechowo-czekoladowy), płatki migdałów/23    {czas oczekiwania min.20 min} 

JAJA SADZONE NA GRZANKACH Z GUACAMOLE I FETĄ [w]

/2 jaja sadzone na grzankach z chleba włoskiego - ciabatta, domowe guacamole (pasta z awokado z chilli, 
czosnkiem i cytryną), ser feta, pomidory, rukola, oliwa z oliwek/ 27  + BOCZEK /31 

JAJA SADZONE NA GRZANKACH Z PESTO, BOCZKIEM I GRZYBAMI (BOCZNIAKI + PIECZARKI)

/2 jaja sadzone na grzankach z chleba włoskiego - ciabatta, pesto pomidorowe, boczek pieczony,  
pieczarki i boczniaki duszone w sosie słodko-kwaśnym z chilli, rukola, pikantny sos chilli-majo/ 25 
………………………………………………………………………………………………………. 
TALERZ MIX /pieczone kiełbaski wieprzowe, pasta jajeczna, pesto pomidorowe, domowa ricotta z wędzoną 
solą, mała sałatka + pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta), masło/ 26 
  
HARD SET MIX = talerz mix + jajecznica z 2 jaj  (z boczkiem lub szczypiorkiem)/ 
+ kawa (przelew, espresso, flat white, cappuccino, latte)/ herbata/ lemoniada/ 36  

TALERZ WEGE /pasta z marchwi i słonecznika z miso, twarożek ze słonecznika z ogórkiem, rzodkiewką i  
koperkiem, pesto pomidorowe, hummus+ pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta)/ 23 [v]  

HARD SET WEGE = talerz wege + jajecznica z 2 jaj (z boczkiem lub szczypiorkiem)/  
+ kawa (przelew, espresso, flat white, cappuccino, latte) / herbata/ lemoniada/ 33 

SŁODKI TALERZ /słodkie domowe pasty: masło orzechowe, biała czekolada z migdałami, domowa ricotta, 
domowa ‚nutela’, konfitura, owoce sezonowe + pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta)/ 23 


HARD SET PÓŁ-SŁODKI = słodki talerz + jajecznica z 2 jaj  (z boczkiem lub szczypiorkiem)/ 
+ kawa (przelew, espresso, flat white, cappuccino, latte)/ herbata/ lemoniada/ 33 
…………………………………………………….…………………………………………………… 
ŚNIADANIOWA MISKA MOCY [s]  /szpinak świeży, rukola, limonkowy makaron ryżowy, domowe pikle z 
marchwi, grzyby (miks pieczarek i boczników w słodko-kwaśnym sosie z chilli), cebula dymka, jajko sadzone, 
mięta, czarny sezam + wybrane źródło białka: ORZECHOWE TOFU /tofu pieczone w orzechowym sosie/24 
 lub + PIECZONY INDYK /indyk pieczony w tymianku/ 27 
…………………………………………………….……………………………………………………. 
GRZANKI RICOTTA & PESTO /2 grzanki z chleba  włoskiego - ciabatta, domowa ricotta, pesto pomidorowe, 
świeży szpinak, granat/ 19 

ZAPIEKANA KANAPKA - TUŃCZYK & SER /tostowana na chrupko kanapka z chleba włoskiego - ciabatta, 
pasta z tuńczyka z cebulką dymką, ser długodojrzewający ‚dziugas’, rukola, sos chili-majo/ 21

…………………………………………………….…………………………………………………….. 
JAGODOWY SMOOTHIE BOWL [v] [gf] [sf] /jagody, maliny, kasza jaglana, banan, daktyle, masło 
fistaszkowe, mleko kokosowe, płatki kokosowe, nasiona chia, owoce sezonowe/ 19 
…………………………………………………….……………………………………………………..


EXTRA DODATKI (ok.30g.)  | DODAJ DO ŚNIADANIA TO CO LUBISZ NAJBARDZIEJ |

BOCZEK /  GRILLOWANY INDYK  /  KIEŁBASKI WIEPRZOWE /4 
JAJKO Z WOLNEGO WYBIEGU/ 2  
AWOKADO/ 4  |  SAJD SAŁATKOWY : RUKOLA, SZPINAK, MARCHEWKA, RZODKIEWKA, PESTKI DYNI, OLIWA/ 3 
HUMMUS /3 | DOMOWA RICOTTA/ 3 |  PASTA JAJECZNA/ 3 |  PASTA MARCHEWKOWA Z MISO/ 3 PASTA ZE SŁONECZNIKA/ 3 
SOSY/3:  PIKANTNY CHILLI-MAJO/ ORZECHOWY Z CHILLI / AIOLI/  MUSZTARDA  
MASŁO ORZECHOWE/ 2  | KONFITURA/ 2 | MIÓD/ 2 |  DOMOWA NUTELA/ 3 | BIAŁA CZEKOLADA Z MIGDAŁAMI/ 3 
DODATKOWE PIECZYWO (żytnie na zakwasie lub pszenna ‚ciabatta’) /2 |  WAFLE KUKURYDZIANE / 2

// WYKAZ SKŁADNIKÓW UŻYTYCH W POTRAWACH I CIASTACH  ORAZ ALERGENÓW DOSTĘPNY NA ŻYCZENIE //
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W NASZEJ KAWIARNI JEST SAMOOBSŁUGA - 
PROSZĘ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PRZY BARZE



KAWY BIAŁE 

DUŻE LATTE  /13  
MEGA LATTE (na wynos)  /14 
FLAT WHITE  /10 
CAPPUCCINO/ DUŻE CAPPUCCINO / 10/13 
ICE LATTE  (espresso, lód, zimne mleko) /13 
KLONOWE LATTE (/latte z syropem klonowym) /15 

* mleko owsiane  [v]  + 3  
* syrop klonowy [v]  + 3

  KAWY CZARNE     

             ESPRESSO (doppio)  /8   
     
             AEROPRESS  ok.200ml  /11                          

             KALITA / V60 ok.400ml  /16               
                        
             PRZELEW  200ml  /9  lub  300ml  /13,5    |   ICED FILTER COFFEE ok.250ml kawy na lodzie /11 
      
                 ESPRESSO TONIC  (espresso + lód + tonic Fever Tree®+ pomarańcza)  /16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       GORĄCE NAPOJE 
HERBATY LIŚCIASTE  /9 
/parzone w w czajniczku ok.500ml / 
Zielona jaśminowa/ Zielona z owocami/ Earl Grey/ 
Czarna Ceylon/ Biała z malinami/ Rooibos / Mięta  

DOMOWE KAKAO na mleku /8   
* kakao na mleku owsianym / kokosowym [v] /10 

………………………………………………… 

      ZIMNE NAPOJE I SOKI 
LEMONIADA DOMOWA  300ml /8 
z cukrem lub bez  /codziennie inny smak/ 
ŚWIEŻO WYCISKANY SOK  300ml  /15 
Pomarańcza / Grejpfrut  / Mix 
KOMPOT  300ml /8  
WODA  MINERALNA ‚KINGA PIENIŃSKA’ /6 
SPICY COLD BREW TEA ok.250 ml/ 11


* MIMOSA = PROSECCO + SOK POMARAŃCZOWY 
kieliszek 125 ml/  9 

    SMOOTHIE

GREEN MONSTER  [v] [gf] [sf]  /12 
/szpinak, ogórek, jabłko, banan/  
MANGO [v] [gf]  /12 
/mango, pomarańcza, jabłko, cytryna/ 
KOKTAJL WIŚNIOWY [gf] [sf]  /15

/wiśnie, pomarańcza, banan, jogurt naturalny  
lub mleko kokosowe [v]/ 
KOKTAJL KAWOWY [v] [sf] [gf] / 15

/espresso, masło orzechowe, mleko owsiane, banan, 
syrop klonowy/  
………………………………………………………     

         WINO 
  BIAŁE: ESMERALDA - MOSCATEL/ GEWURZTRAMINER

 - VIÑA ESMERALDA / Torres/ Hiszpania 

CZERWONE: PRIMITIVO PUGLIA ORGANIC 
- 12 e mezzo/ Organic  Primitivo Puglia IGP/ Vervaglione/ Włochy 
kieliszek 125 ml/ 14   | karafka  500 ml /38    
butelka 750ml/ 53 

PROSECCO CASA COOLER EXTRA DRY 
kieliszek 125 ml/  9  
butelka 750 ml/ 49 

ZESTAW NA LUNCH 


• ZUPA I DANIE DNIA*  
+ kompot/ domowa lemoniada 200ml / 24 

• ZUPA I PEŁNOZIARNISTY WRAP 

+ kompot/ domowa lemoniada 200ml / 29-32 

• ZUPA I SAŁATKA 

+ kompot/ domowa lemoniada 200ml / 32-34 

SOLO


• ZUPA DNIA*  /12                                                           
• DANIE DNIA*  /19  
• PEŁNOZIARNISTY WRAP  /21-24 
• SAŁATKI /24 - 26  

WRAP PEŁNOZIARNISTY 

/pełnoziarnista tortilla pszenna + miks sałat i wybrane dodatki/ 

• INDYK PIECZONY LUB SZARPANA WIEPRZOWINA 

    & COLESŁAW Z CZERWONEJ KAPUSTY 

    /indyk pieczony lub szarpana wieprzowina w sosie bbq  
     colesław z czerwonej kapusty, sos orzechowy/ 24 

• TOFU ORZECHOWE & PASTA Z MARCHWI Z MISO [v]

    /tofu pieczone w sosie orzechowym, pasta z marchwi 
     i słonecznika z miso, czerwona cebula, kiełki  
     amarantusa/ 21 

• PASTA Z TUŃCZYKA & JAJKO NA TWARDO 

   /pasta z tuńczyka z cebulką dymką z sosem chilli-majo,      
    jajko na twardo, ogórek świeży, papryka czerwona/ 23

MISKI MOCY | SAŁATKI

• PANZANELLA - LETNIA SAŁATKA [w]

     /miks sałat, pomidory sezonowe, ser feta, papryka,  
     oliwki kalamata, czerwona cebulka,  pestki dyni,  
     oliwa z oliwek, domowe grzanki z ziołami/ 24 

• ORZEŹWIAJĄCA MISKA MOCY 
     /makaron ryżowy w orzeźwiającej zalewie limonkowej,  
    domowe pikle z marchwi, colesław z czerwonej kapusty,  
    ogórek zielony, kolendra, mięta, sezam + wybrane  
    źródło białka: tofu pieczone w sosie orzechowym [v]/    
    szarpana wieprzowina bbq/ indyk pieczony/ 26

PIWO REGIONALNE 
CYDR MIŁOSŁAWSKI  /12 

POLSKIE PIWA KRAFTOWE  /15 
[zapytaj o nasze rekomendacje] 
………………………………………..……………. 
�   GODZINY OTWARCIA KAWIARNI: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00 - 21:00 
WEEKEND  8:00-19:00 
………………………………………………..….…

 �   LUNCH                                                                                                                                                                                    /OD 12:00

reviews on               

     letnie m#u P l
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

<<<  ŚNIADANIA I SŁODKOŚCI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 [O REKOMENDOWANY RODZAJ ZIARNA ZAPYTAJ BARISTĘ] [WSZYSTKIE KAWY MLECZNE SERWUJEMY NA PODWÓJNYM ESPRESSO]
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W NASZEJ KAWIARNI JEST SAMOOBSŁUGA - 
PROSZĘ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PRZY BARZE

EXTRA DODATKI (ok.30g.)   
BOCZEK/  PIECZONY INDYK /  SZARPANA WIEPRZOWINA /4 
AWOKADO/ 4   
DODATKOWE SOSY /3



!   ŚNIADANIA                                                                                                                                                                                                                                            /CAŁY DZIEŃ

JAJA NA WYPASIE /2 jaja sadzone, pieczone kiełbaski wieprzowe i boczek pieczony, grzyby (pieczarki i boczniaki duszone z sosie słodko-kwaśnym z chili), pomidory, 
rukola, pestki dyni, musztarda+ pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta), masło/ 27     

JAJECZNICA SOLO /3 jaja przygotowywane na maśle, ze szczypiorkiem lub boczkiem z pieczywem żytnim na zakwasie lub pszennym (ciabatta), masło/ 12 
+ ULUBIONE DODATKI: AWOKADO /+4   PASTA DO PIECZYWA /+3  SIDE SAŁATKOWY/+3   EXTRA BOCZEK/+4  LUB KIEŁBASKA WIEPRZOWA/+4 
JAJA SADZONE NA GRZANKACH Z GUACAMOLE I FETĄ [w] /2 jaja sadzone na grzankach z chleba włoskiego - ciabatta, domowe guacamole (pasta z awokado z chilli, 
czosnkiem i cytryną), ser feta, pomidory, rukola, oliwa z oliwek/ 27 + EXTRA BOCZEK /31

JAJA SADZONE NA GRZANKACH Z PESTO, BOCZKIEM I GRZYBAMI (BOCZNIAKI + PIECZARKI) /2 jaja sadzone na grzankach z chleba włoskiego - ciabatta, pesto 
pomidorowe, boczek pieczony, pieczarki i boczniaki duszone w sosie słodko-kwaśnym z chilli, rukola, pikantny sos chilli-majo/ 25 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TALERZ MIX /pieczone kiełbaski wieprzowe, pasta jajeczna, pesto pomidorowe, domowa ricotta z wędzoną solą, mała sałatka, 
+ pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta), masło/ 26 

HARD SET MIX = talerz mix + jajecznica z 2 jaj  (z boczkiem lub szczypiorkiem)/ + kawa (przelew, espresso, flat white, cappuccino, latte)/ herbata/ lemoniada/ 36  

TALERZ WEGE /pasta z marchwi i słonecznika z miso, twarożek ze słonecznika z ogórkiem, rzodkiewką i  koperkiem, pesto pomidorowe, hummus, mała sałatka  
+ pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta)/ 23 [v] 

HARD SET WEGE = talerz wege + jajecznica z 2 jaj (z boczkiem lub szczypiorkiem)/ + kawa (przelew, espresso, flat white, cappuccino, latte) / herbata/ lemoniada/ 33 

SŁODKI TALERZ /słodkie domowe pasty: masło orzechowe, biała czekolada z migdałami, domowa ricotta, domowa ‚nutela’, konfitura, owoce sezonowe  
+ pieczywo żytnie na zakwasie lub pszenne (ciabatta)/ 23 

HARD SET PÓŁ-SŁODKI =słodki talerz + jajecznica z 2 jaj (z boczkiem lub szczypiorkiem)/+kawa (przelew, espresso, flat white, cappuccino, latte)/ herbata/ lemoniada/33

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ŚNIADANIOWA MISKA MOCY [s]  /szpinak świeży, rukola, limonkowy makaron ryżowy, domowe pikle z marchwi, grzyby (miks pieczarek i boczników w słodko-kwaśnym sosie 
z chilli), cebula dymka, jajko sadzone, mięta, czarny sezam + wybrane źródło białka:  
ORZECHOWE TOFU /tofu pieczone w orzechowym sosie/24  lub  PIECZONY INDYK /indyk pieczony w tymianku/ 27 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
GRZANKI RICOTTA & PESTO /2 grzanki z chleba  włoskiego - ciabatta, domowa ricotta, pesto pomidorowe, świeży szpinak, granat/ 19 

ZAPIEKANA KANAPKA - TUŃCZYK & SER /tostowana na chrupko kanapka z chleba włoskiego - ciabatta, pasta z tuńczyka z cebulką dymką, ser długodojrzewający ‚dziugas’, 
rukola, sos chili-majo/ 21 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
JAGODOWY SMOOTHIE BOWL [v] [gf] [sf]  
/jagody, maliny, kasza jaglana, banan, daktyle, masło fistaszkowe, mleko kokosowe, płatki kokosowe, nasiona chia, owoce sezonowe/ 19

CROISSANT NA SŁODKO (podajemy na ciepło)  /solo lub ze słodkim specjałem: domowa nutela/ masło fistaszkowe/ konfitura/ białą czekoladą z migdałami/ 9   

CROISSANTY DLA ŁASUCHA  /2 croissanty + 3 specjały do wyboru: domowa nutela/ masło fistaszkowe/ konfitura/ białą czekoladą z migdałami/ mus dyniowy/ 18 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…                  

�     KANAPKI 

• CIABATTA SZARPANA WIEPRZOWINA & COLESŁAW [s] /łopatka wieprzowa wolno pieczona w sosie bbq, colesław z czerwonej kapusty, sałata/ 18 

• CIABATTA INDYK GRILLOWANY & PODWÓJNY BOCZEK [s] /pieczony boczek i indyk, pomidor, czerwona cebula, sos aioli, sałata/18 [s]   /+ extra jajko sadzone/ 20 [s] 

• BAJGIEL JAJO [w] /domowy bajgiel, masło, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, ogórek świeży, rzodkiewka, sałata/ 13 

• BAJGIEL CUKINIA & JAJKO SADZONE [w] [s] /domowy bajgiel, cukinia pieczona, boczniaki i pieczarki duszone w sosie z chilli, jajko sadzone, rukola, sos aioli/ 16 

• BAJGIEL TWAROŻEK ZE SŁONECZNIKA & AMARANTUS [v]  /domowy bajgiel, twarożek ze słonecznika z warzywami, rukola, mikro zioło amarantusa/ 13  + BOCZEK /17 

• BAJGIEL MIESIĄCA - zapytaj baristę :) 

EXTRA DODATKI (ok.30g.)  | DODAJ DO ŚNIADANIA TO CO LUBISZ NAJBARDZIEJ |

BOCZEK /  GRILLOWANY INDYK  /  KIEŁBASKI WIEPRZOWE /4 
JAJKO Z WOLNEGO WYBIEGU/ 2  
AWOKADO/ 4  |  SAJD SAŁATKOWY : RUKOLA, SZPINAK, MARCHEWKA, RZODKIEWKA, PESTKI DYNI, OLIWA/ 3 
HUMMUS /3 | DOMOWA RICOTTA/ 3 |  PASTA JAJECZNA/ 3 |  PASTA MARCHEWKOWA Z MISO/ 3 PASTA ZE SŁONECZNIKA/ 3 
SOSY/3:  PIKANTNY CHILLI-MAJO/ ORZECHOWY Z CHILLI / AIOLI/  MUSZTARDA  
MASŁO ORZECHOWE/ 2  | KONFITURA/ 2 | MIÓD/ 2 |  DOMOWA NUTELA/ 3 | BIAŁA CZEKOLADA Z MIGDAŁAMI/ 3 
DODATKOWE PIECZYWO (żytnie na zakwasie lub pszenna ‚ciabatta’) /2 |  WAFLE KUKURYDZIANE / 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

!k#d m#u P l

>>>  SŁODKOŚCI, POPOŁUDNIA, NAPOJE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

// WYKAZ SKŁADNIKÓW UŻYTYCH W POTRAWACH I CIASTACH  ORAZ ALERGENÓW DOSTĘPNY NA ŻYCZENIE //

 W
SZ

YS
TK

IE 
 CE

NY
 PO

DA
NE

 SĄ
 W

 PL
N 

I Z
AW

IER
AJ

Ą V
AT

W NASZEJ KAWIARNI JEST SAMOOBSŁUGA 
 - PROSZĘ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PRZY BARZE



KAWY BIAŁE 

DUŻE LATTE  /13  
MEGA LATTE (na wynos)  /14 
FLAT WHITE  /10 
CAPPUCCINO/ DUŻE CAPPUCCINO / 10/13 
ICE LATTE  (espresso, lód, zimne mleko) /13 
KLONOWE LATTE (/latte z syropem klonowym) /15 

* mleko owsiane  [v]  + 3  
* syrop klonowy [v]  + 3

  KAWY CZARNE     

            ESPRESSO (doppio)  /8   
     
            AEROPRESS  ok.200ml  /11                          

            KALITA /V60 ok.400ml  /16               
                        
            PRZELEW  200ml  /9  lub  300ml  /13,5     |   ICED FILTER COFFEE ok.250ml kawy na lodzie /11 
      
               ESPRESSO TONIC  

           (espresso + lód + tonic Fever Tree®+ pomarańcza)  /16

………………………………………………………………………………………………………………………………

      SŁODKOŚCI 
WESOŁE BROWNIE CZEKOLADOWE [gf] [s] 
/na mące z migdałów z orzechami laskowymi/ 12  

CIASTA, SERNIKI, DESERY* / 9-15 
(codziennie inne ciasta domowe i desery przygotowywane z najwyższej 
jakości składników - sprawdź w witrynce lub zapytaj baristę) 

WESOŁE FIT CIASTO* [gf] [sf] [s]  12-17 
(codziennie inne ciasto przygotowywane bez cukru, często w wersji 
wegańskiej, naturalnie bezglutenowej, naturalnie słodkie - sprawdź w 
witrynce lub zapytaj baristę) 

DOMOWY BATON OWSIANY   
/z żurawiną, białą czekoladą i migdałami/  11 

CHIA PUDDING KOKOS & TRUSKAWKA  [v] [gf] 
/pudding z mleka kokosowego z nasionami chia, 
musem truskawkowym i owocami/  11 

DESER CZEKOLADOWY Z MUSEM 
MALINOWYM [v] [gf]  /czekolada gorzka, mleko 
kokosowe, masło orzechowe, skrobia 
ziemniaczana i kukurydziana, mus malinowy/  11   

CROISSANT NA SŁODKO (podajemy na ciepło)  
/solo lub ze słodkim specjałem: domową nutelą/ 
białą czekoladą z migdałami/ masłem 
orzechowym/ konfiturą/  9   
CROISSANTY DLA ŁASUCHA:  
2 croissanty + 3 wybrane specjały/ 18

      GORĄCE NAPOJE 
HERBATY LIŚCIASTE  /9 
/parzone w w czajniczku ok.500ml / 
Zielona jaśminowa/ Zielona z owocami/ Earl Grey/ 
Czarna Ceylon/ Biała z malinami/ Rooibos / Mięta  

DOMOWE KAKAO na mleku /8   
* kakao na mleku owsianym / kokosowym [v] /10 
……………………………………………………… 

      ZIMNE NAPOJE I SOKI 
LEMONIADA DOMOWA  300ml /8 
z cukrem lub bez  /codziennie inny smak/ 
ŚWIEŻO WYCISKANY SOK  300ml  /15 
Pomarańcza / Grejpfrut  / Mix 
KOMPOT  300ml /8  
WODA  MINERALNA ‚KINGA PIENIŃSKA’ /6 
SPICY COLD BREW TEA ok.250 ml/ 11

……………………………………………………… 

     SMOOTHIE [v] [gf] [sf]

GREEN MONSTER /szpinak, ogórek, jabłko, banan/ 12  
MANGO /mango, pomarańcza, jabłko, cytryna/ 12 
KOKTAJL WIŚNIOWY [gf] [sf] /wiśnie, pomarańcza, 
banan, jogurt naturalny lub mleko kokosowe [v]/ 15 

KOKTAJL KAWOWY [v] [sf] [gf] /espresso, masło 
orzechowe, mleko owsiane, banan, syrop klonowy/ 15

MISKI MOCY | SAŁATKI

• PANZANELLA - LETNIA SAŁATKA [w]

     /miks sałat, pomidory sezonowe, ser feta,  
     papryka, oliwki kalamata, czerwona cebulka,   
     pestki dyni, oliwa z oliwek, domowe grzanki  
     z ziołami/ 24 

• ORZEŹWIAJĄCA MISKA MOCY 
     /makaron ryżowy w orzeźwiającej zalewie  
    limonkowej, domowe pikle z marchwi, colesław  
    z czerwonej kapusty, ogórek zielony, kolendra,  
    mięta, sezam + wybrane źródło białka: tofu 

    pieczone w sosie orzechowym [v]/ szarpana 

    wieprzowina bbq/ indyk pieczony/ 26

WRAP PEŁNOZIARNISTY 

/pełnoziarnista tortilla pszenna + miks sałat i wybrane dodatki/ 

• INDYK PIECZONY LUB SZARPANA WIEPRZOWINA & COLESŁAW Z CZERWONEJ KAPUSTY 

    /indyk pieczony lub szarpana wieprzowina w sosie bbq, colesław z czerwonej kapusty, sos orzechowy/ 24 

• TOFU ORZECHOWE & PASTA Z MARCHWI Z MISO [v]  
    /tofu pieczone w sosie orzechowym, pasta z marchwi i słonecznika z miso, czerwona cebula, kiełki amarantusa/ 21 

• PASTA Z TUŃCZYKA & JAJKO NA TWARDO 

    /pasta z tuńczyka z cebulką dymką z sosem chilli-majo, jajko na twardo, ogórek świeży, papryka czerwona/ 23

       WINO 
BIAŁE: ESMERALDA - MOSCATEL/ GEWURZTRAMINER

 - VIÑA ESMERALDA / Torres/ Hiszpania

CZERWONE: PRIMITIVO PUGLIA ORGANIC 
- 12 e mezzo/ Organic  Primitivo Puglia IGP/ Vervaglione/ Włochy 

kieliszek 125 ml/ 14   
karafka  500 ml /38 
butelka 750ml/ 53 

PROSECCO CASA COOLER EXTRA DRY 

kieliszek 125 ml/  9  
butelka 750 ml/ 49  

MIMOSA = PROSECCO + SOK POMARAŃCZOWY

kieliszek 125 ml/  9  
………………………………………..…………….   
PIWO REGIONALNE [zapytaj o nasze rekomendacje] 
CYDR MIŁOSŁAWSKI  /12 
POLSKIE PIWA KRAFTOWE /15 
…………………………………………………….. 
�   GODZINY OTWARCIA KAWIARNI: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00 - 21:00 
WEEKEND  8:00-19:00

 �   POPOŁUDNIA      /OD 14:00/

reviews on               

!k#d m#u P l
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

<<<  ŚNIADANIA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 [WSZYSTKIE KAWY MLECZNE SERWUJEMY NA PODWÓJNYM ESPRESSO]

EXTRA DODATKI (ok.30g.)   

BOCZEK/ PIECZONY INDYK / SZARPANA WIEPRZOWINA /4   | AWOKADO/ 4 |  DODATKOWY SOS/ 3
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 [O REKOMENDOWANY RODZAJ ZIARNA ZAPYTAJ BARISTĘ] W NASZEJ KAWIARNI JEST SAMOOBSŁUGA  
- PROSZĘ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PRZY BARZE


