
ŚNIADANIA
Musli, mleko | jogurt 

6 zł

Musli, sezonowe owoce, mleko | jogurt 
9 zł

Rogalik, masło, nutella | dżem | miód 
9 zł

2 jajka w dowolnym stylu: po wiedeńsku | jajecznica | sadzone |  
gotowane, szczypiorek, pieczywo 

9 zł

Frankfurterki, pieczywo, chrzan | musztarda | ketchup |  
majonez | majochilli 

9 zł

Jajko po florencku: jajko w koszulce, szpinak smażony na maśle, 
tost z ciabatty, sos mornay 

15 zł

Bistro śniadanie: jajko w dowolnym stylu, frankfurterki, ser gruyère 
| twaróg ziołowy, pieczywo, sok | kawa | herbata 

16 zł

Dodatki do śniadań

Bekon | pomidor | cebula | pieczarki | masło | pieczywo 
1 zł

Twaróg ziołowy | ser gruyère | jajko ekologiczne |  
dżem | miód | nutella 

2 zł

Anchois | chorizo | szynka serrano | frankfurterka
3 zł

* do przygotowania śniadań używamy tylko ekologicznych jajek

CIABATTY
Bekon, ser gruyère, jajko sadzone,  

pomidor, sałata, majonez 
12 zł

Pieczone sezonowe warzywa, rukola, pesto ze szczawiu
12 zł

Kurczak, czatnej pomidorowy, ser gruyère, rukola 
12 zł

Pstrąg, sos tatarski, cebula czerwona, ogórek, sałata rzymska
12 zł

Wolno pieczona łopatka jagnięca,  
młoda cebula z pietruszką, jogurt z miętą 

15 zł

Frytki własnej produkcji  
7 zł

 * wszystkie ciabatty serwujemy z marynowanymi oliwkami

DESERY
Lody luksusowe Consonni 

7 zł

Crème brûlée trio: rozmarynowy, bób tonka, rabarbarowy 
12 zł

Kakaowa beza Pavlovej, mus mascarpone, porzeczki w syropie, 
liofilizowana malina, konfitowany fenkuł

 12 zł

Sernik z białą czekoladą, sorbet porzeczkowy 
12 zł

Terrina czekoladowa, lody rabarbarowe, pistacje,  
kozie mleko, czekolada z pieprzem 

15 zł

Polskie sery zagrodowe, konfitura cebulowa, pieczywo 
30 zł

Deser dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

* do przygotowania deserów używamy tylko ekologicznych jajek

ŚNIADANIE
9.00—12.00



HERBATA
Herbata w torebce — filiżanka 5 zł

Earl grey
English breakfast 

Lemon sky (cytrynowa)
Red berries (owocowa)
Pfefferminze (miętowa) 
Japan classic (zielona)

Herbata sypana — dzbanek 10 zł

Pu-erh (czerwona) 
Nurbong (czarna) 

Morgentau (zielona owocowa) 
Jasmine pearls (zielona jaśminowa)  

Get the power (owocowa energetyzująca) 
Chill out with herbs (rooibos relaksująca) 

Fruit of paradise (owocowa)  
Pai mu tan silver type (biała)

herbata sezonowa – o propozycję  
zapytaj obsługę.

Dodatki

Syrop smakowy 
Miód 

Konfitura 
Mleko sojowe  
Świeży imbir 

Plastry świeżej pomarańczy 
2 zł

KAWA
Espresso 5 zł
Ristretto 5 zł
Lungo 5 zł

Americano 5 zł 
Macchiato 6 zł 

Doppio 7 zł
Cappuccino 7 zł

Caffe latte (kawa biała) 7 zł
Espresso con panna 7 zł 

Grande caffe latte (duża kawa biała) 8 zł 
Latte macchiato 9 zł 

Mocha 10 zł

Frozen latte macchiato 9 zł 
Frappe latte macchiato 10 zł 

Frappe mocha 11 zł 

PIWO BUTELKOWE
W ofercie posiadamy piwa polskich 

browarów rzemieślniczych.  
Asortyment zmienny w zależności  

od dostępności produktu. 
 

O propozycję i cenę zapytaj obsługę.

CYDR
Cydr Ignaców (275 ml)

10 zł
Cydr z tłoczni Maurera BIO (500 ml) 

20 zł

POZOSTAŁE NAPOJE
Kakao 7 zł

Gorąca czekolada 9 zł 
Yerba matte (saszetka) 5 zł

Shakes

Gruszka, porzeczka, wanilia
Truskawki, chrzan, kokos

Jabłko, miód, imbir
Truskawka, burak, czekolada 

12 zł

Smoothies

Kiwi, ananas, bazylia
Banan, truskawka, lychee
Malina, kokos, żurawina

Truskawki, marakuja, hibiskus 
12 zł

Mocktails

Ogórek, jabłko, białko
Ananas, grejpfrut, żółtko
Ogórek, miód, tabasco

Mojito smakowe
Lemoniada smakowa
Terere (yerba mate)

11 zł
 

Napoje zimne

Soki z tłoczni Maurera 100% BIO 5 zł 
Cisowianka Perlage | Classique 5 zł 

Woda gazowana | niegazowana 4,5 zł
Pepsi 4,5 zł

Pepsi light 4,5 zł
7 up 4,5 zł

Mirinda 4,5 zł
American ginger ale 4,5 zł 

Bitter lemon 4,5 zł 
Schwepps 4,5 zł

Ice tea 4,5 zł

NAPOJE




