NA SŁODKO
Brownie / sernik amerykański
Beza
Domowe ciasto dnia

9
13
12

Czekolada na gorąco Musetti (deserowa)
Czekolada na gorąco z bitą śmietaną (biała / mleczna)

10
12

Desery lodowe Schöller

15

Gofry
pojedynczy
podwójny

7
10

Dodatek: pianki

Dodatki: bita śmietana / nutella / dżem / owoce / polewa

1

2

ŚNIADANIA I LUNCHE
Naleśniki z syropem klonowym, owocami, bitą śmietaną

14

Naleśniki z nutellą, bananem, polewą

14

Naleśniki z dżemem, cukrem pudrem

12

Owsianka na wypasie (z bakaliami +3zł)

10

Bajgiel z awokado, wędzonym łososiem i serem kozim

14

Bajgiel z serkiem śmietankowym, szynką długodojrzewającą
i suszonymi śliwkami

14

Bagietka z mozzarellą, suszonymi pomidorami, bazylią

13

Bagietka ze smażonym boczkiem, sałatą i pomidorami

14

Gofr z bruschettą

12

Ciabatta z serem, wędliną i warzywami (twarożek ze śmietaną +3zł)

10

PODPŁOMYKI
Vege ser gouda, por, ostra papryka
Klasyczny boczek, cebula, rozmaryn
Włoski szynka parmeńska, rukola, oliwa z oliwek
Na ostro chorizo, jalapeño, ser cheddar

18
20
22
22

TORTILLE
Norweska łosoś wędzony, ogórek, sałata
Meksykańska kurczak, kukurydza, pomidory, salsa meksykańska
Jarska awokado, kiełki, pomidor, ogórek, kukurydza

19
20
18

ZUPY
Zupa dnia

10

SAŁATKI
1. Cytrynowy łosoś

25

2. Kalifornijska

24

3. Włoska

23

4. Wegańska

19

łosoś / awokado / mix sałat / roszponka / dynia / żurawina / pomidorki
dip na bazie oliwy i cytryny
kurczak / rukola / mix sałat / suszone śliwki / orzechy włoskie / parmezan
ananas / dip na bazie jogurtu, miodu i majonezu
mozzarella / oliwki / suszone pomidory / słonecznik / rukola / mix sałat
dip na bazie pesto
kasza pod roszponką / pomidory suszone / dynia / dip na bazie pesto

MENU

zimowe 2019/20

KAWY

NA ŚWIEŻO

Drip Kalita 15g/250ml
Drip Hario V60 18g/300ml
Aeropress 18g/220ml
Chemex 24g/400ml
Kawa śniadaniowa z ﬁltra 12g/200ml

12
13
13
16
8

Kawy z ekspresu ciśnieniowego
Espresso
Doppio
Espresso con panna
Espresso macchiato
Espresso affogato
Tonic espresso
Americano (na podwójnym espresso)
Cappuccino
Flat white
Mocha (na podwójnym espresso)
Latte (na podwójnym espresso)
Latte macchiato
Frappe (na podwójnym espresso)
Kawa Musetti
Musetti bezkofeinowa (cappucino / macchiato)

7
9
9
9
10
12
9
9
10
12
10
9
12
+1
10

Dodatki:
dodatkowe espresso / bita śmietana / syrop smakowy
mleko roślinne, bez laktozy

Soki wyciskane
Pomarańcza / grapefruit / mieszany
Jabłko / marchew / mieszany
Ananas / mieszany z cytrusami
Lemoniada tradycyjna
Lemoniada spicy (na ciepło)

9 / 400 ml
10 / 400 ml

Koktajle mleczne
Banan / truskawka / malina

12 / 400 ml

Smoothies

16 / 400 ml

1. Żółte sok pomarańczowy / sok grapefruitowy / miód
siemię lniane / awokado / ananas

2. Kremowe sok jabłkowy / jagoda acai / truskawka / banan
3. Koralowe sok pomarańczowy / mango / truskawka / banan
malina / owoc goji

4. Czerwone sok pomarańczowy / guarana / mango / ananas
truskawka / cytryna / imbir / miód

5. Zielone sok jabłkowy / cytryna / jarmuż / ananas
natka pietruszki / spirulina

Sałatka owocowa

10
2

2

PIWA RZEMIEŚLNICZE
Browar PROFESJA

Richmont
Richmont Ice Tea
Sir William’s

9 / 450 ml
10 / 400 ml
7 / 300 ml

Kompozycje dla zdrowia

11 / 400 ml

Rozgrzewająca Earl Grey + pomarańcza, cytryna, imbir, goździki, płatki róży
Odchudzająca zielona herbata + cynamon, maliny, cytryna / + syrop malinowy
Wzmacniająca zielona herbata + pomarańcza, imbir, goździki / + miód
Aromatyczna czarna herbata + goździki, cynamon, anyż, jabłko, żurawina
Antystresowa czarna herbata + rozmaryn, grapefruit, cytryna, maliny / + syrop malinowy
Oczyszczająca herbata owocowa + płatki róży, pomarańcza, maliny, jabłko

ALCHEMIK (IPA) jasne/goryczkowe/owocowe
BARD (APA) jasne/goryczkowe/cytrusowe
LATARNIK (Dry Stout) ciemne/gładkie/palone
PRZEKUPKA (Imperial Witbier) jasne/pszeniczne/cytrus.-przypraw.
INŻYNIER (Dortmunder Export) jasne/goryczkowe/pełne

10
10
10
10
10

PIWO TYGODNIA (z oferty rotacyjnej)

11
9
9

PILOT (APA) niskoalkoholowe 1 %
SZOFER (Witbier) niskoalkoholowe 0,5 %
PIWO grzane (z przyprawami - kompozycja własna)

/ + syrop malinowy

13

WINA

Inne
12 / 400ml
9 / 450ml
9 / 450ml

Bubble tea (herbata bąbelkowa)
Rooibos Sunrise
Yerba Mate Lemon

NAPOJE
Wody mineralne
butelka 0,3l / 0,7l
butelka 0,3l / 0,7l
karafka 1l

5/8
6/9
8

Napoje gazowane
Pepsi / Tonic Schweppes

13
9
14

Dodatki: bita śmietana / jogurt / polewa / miód

HERBATY

Cisowianka niegaz. / silnie gaz.
Cisowianka musująca Perlage
Krystaliczne Źródło

400 ml

butelka 0,2l

Stołowe
Białe/czerwone (półwytrawne/półsłodkie)

lampka 150 ml

7

Butelkowe
Chardonnay (białe wytrawne) Chile
Merlot (czerwone wytrawne) Chile
Cabernet Sauvignon (czerwone wytrawne) Chile
Late Harvest (białe słodkie) Chile
Cabernet Blush (różowe półsłodkie) Chile
Moscato (białe słodkie) Chile
Sweet Red (czerwone słodkie) Chile
Carmenere (czerwone wytrawne) Chile

39
39
39
39
39
39
39
39

6

Musujące
19
34
12

Napoje niegazowane
Soki Toma

butelka 0,2l

6

Martini Prosecco (wytrawne) 200 ml
Martini Asti (słodkie) 375 ml

Lipton Ice Tea

butelka 0,2l

6

Grzaniec (z przyprawami i pomarańczą)

