NAPOJE
HERBATA

POZOSTAŁE NAPOJE

filiżanka (0,3 l) 6 zł
dzbanek (0,6 l) 12 zł

Shakes

W ofercie posiadamy wysokiej jakości
herbaty liściaste wyselekcjonowane
przez czajnikowy.pl: czyste,
aromatyzowane, owocowe i ziołowe
O propozycję zapytaj obsługę.
Dodatki
Syrop smakowy
Miód
Mleko sojowe
Świeży imbir
Plastry świeżej pomarańczy
2 zł

Gruszka, porzeczka, wanilia

W ofercie posiadamy piwa polskich
browarów rzemieślniczych.
Asortyment zmienny w zależności
od dostępności produktu.

Truskawka, burak, czekolada

O propozycję i cenę zapytaj obsługę.

Owoce leśne, biała czekolada,
i mleko sojowe
(0,4 l) 12 zł
Smoothies
Banan, malina, lychee
Truskawki, marakuja, hibiskus
Seler naciowy, szpinak, jabłko
(0,4 l) 12 zł
Napoje zimne

KAWA
Espresso 7 zł
Ristretto 7 zł
Lungo 7 zł
Americano 7 zł
Macchiato 8 zł
Doppio 8 zł
Cappuccino 8 zł
Caffe latte (kawa biała) 8 zł
Grande caffe latte (duża kawa biała) 10 zł
Latte macchiato 10 zł
Mocha 11 zł
Frozen latte macchiato 10 zł
Frappe latte macchiato 12 zł

Kinga Pienińska gazowana
niegazowana (0,33 l) 5 zł
Kinga Pienińska gazowana
niegazowana (0,7 l) 9 zł
Soki z tłoczni Maurera 100% BIO (0,2 l) 7 zł
On Lemon (agrest | gruszka | kola
czarna porzeczka | rabarbar
limonka | śliwka) (0,33 l) 9 zł
On Lemon Matchbata (0,33 l) 9 zł
On Lemon Rooibata (0,33 l) 9 zł
On Lemon Yerbata
klasyczna | granat (0,33 l) 9 zł

INNE
Kakao 7 zł
Gorąca czekolada 10 zł
Yerba matte (saszetka) 7 zł

PIWO BUTELKOWE

Mojito smakowe (0,3 l) 12 zł
Lemoniada smakowa (0,3 l) 12 zł
Terere (yerba mate) (0,3 l) 12 zł
Herbaty mrożone na
domowych naparach (0,3 l) 12 zł

CYDR
Cydr i Bzik (aromatyzowany kwiatem
czarnego bzu) Winnica Wieliczka (0,275 l)
17 zł
Cydr i Bzik (aromatyzowany kwiatem
czarnego bzu) Winnica Wieliczka (0,75 l)
52 zł
Cydr z tłoczni Maurera BIO (0,5 l)
20 zł
Cydr Smykan (0,75 l)
37 zł

