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NAPOJE SEZONOWE
SEASONAL DRINKS

SPICED LATTE
kawa latte I domowy syrop korzenny I cynamon

latte coffee I homemade spiced syrup I cinnamon

18 PLN

SPICED AMERICANO
czarna kawa I domowy syrop korzenny I laska cynamonu

americano coffee I homemade spiced syrup I
cinnamon stick

18 PLN

PIERNIKOWE MLEKO / GINGERBREAD MILK
mleko migdałowe | syrop klonowy |

przyprawy korzenne | skórka pomarańczowa
almond milk | maple syrup | spices | orange peel

16 PLN

CZEKOLADA BOUNTY / BOUNTY CHOCOLATE
gorąca czekolada kokosowa

coconut hot chocolate

18 PLN

GINGER POWER TEA 
czarna herbata | imbir | jabłko | laska cynamonu |

domowy syrop korzenny
black tea | ginger | apple | cinnamon stick |

homemade spiced syrup 

18 PLN

FLOWER TEA
herbata owocowa | płatki róży | cytryna | goździki | miód

fruit tea | rose petals | lemon | cloves | honey

18 PLN

Grzane wino białe I przyprawy korzenne
White mulled wine I spices

19 PLN

Grzane wino czerwone I przyprawy korzenne
Red mulled wine I spices

19 PLN

 

Zamówienia prosimy składać przy ladzie. | Powyższe ceny zawierają podatek 
VAT. | Opłata serwisowa w wysokości 10% będzie doliczana do rachunków od 
6 gości wzwyż. | Please place orders at the counter. | All prices include VAT.  

A 10% service charge will be added to bills for tables of 6 guests and larger.



LUNCH
11:00-18:00
SAŁATKA AZJATYCKA | ASIAN SALAD
czarna soczewica | zielone warzywa
w miso | marynowana wołowina
black lentils | green vegetables 
with miso | marinated beef
 
SAŁATKA AZJATYCKA Z AWOKADO
ASIAN SALAD WITH AVOCADO
czarna soczewica | zielone warzywa 
w miso | awokado
black lentils | green vegetables 
with miso | avocado

SAŁATKA Z JAJKIEM POCHE 
POACHED EGG SALAD
gravlax z łososia | grejpfrut | rzodkiew
salmon gravlax | grapefruit | radish

KREM Z DYNI | PUMPKIN SOUP
dynia / imbir / mleko kokosowe
pumpkin / ginger / coconut milk 

CZERWONE CURRY 
RED CURRY
ryż | pak choi w tempurze
rice | pak choi tempura

z kurczakiem | with chicken
z warzywami | with vegetables 
z tofu | with tofu 

25 PLN

25 PLN

28 PLN

24 PLN

 34 PLN
29 PLN
34 PLN

- danie wegańskie | vegan dish

Zamówienia prosimy składać przy ladzie. | Powyższe ceny zawierają podatek 
VAT. | Opłata serwisowa w wysokości 10% będzie doliczana do rachunków od 
6 gości wzwyż. | Jeżeli cierpią Państwo na jakiekolwiek alergie pokarmowe  
prosimy poinformować obsługę przy składaniu zamówienia. | Please place 
orders at the counter. | All prices include VAT. | A 10% service 
charge will be added to bills for tables of 6 guests and larger. | If you have 
any food allergies, please inform the waiting staff while ordering.



KAWA
COFFEE
ESPRESSO | DBL ESPRESSO

ESPRESSO MACCHIATTO 
DBL ESPRESSO MACCHIATTO

AMERICANO

AMERICANO Z MLEKIEM 
AMERICANO WITH MILK

CAPPUCCINO

FLAT WHITE

LATTE

MOKKA

GORĄCA CZEKOLADA
HOT CHOCOLATE

KAWY ALTERNATYWNE
FILTER COFFEE

DRIP V60 (250 ml) 

AEROPRESS (200 ml)

CHEMEX (400 ml) 

KAWA NA ZIMNO 
ICED COFFEE

TONIC ESPRESSO 

ICED LATTE

ICED AMERICANO

10 | 12 PLN 

12 PLN
14 PLN

11 | 13 PLN

12 | 14 PLN

12 | 14 PLN

13 PLN

12 PLN

14 PLN

13 PLN

16 PLN

16 PLN

18 PLN

16 PLN

13 PLN

12 PLN

Zamówienia prosimy składać przy ladzie. | Powyższe ceny zawierają podatek 
VAT. | Opłata serwisowa w wysokości 10% będzie doliczana do rachunków od 
6 gości wzwyż. | Please place orders at the counter. | All prices include VAT.  
A 10% service charge will be added to bills for tables of 6 guests and larger.



CIASTA 
CAKES

MONOPORCJE 
MONOPORTIONS 

SŁODKIE SŁOIKI 
SWEET JARS 

KANAPKI 
SANDWICHES 

PRODUKTY SEZONOWE 
o szczegółową ofertę zapytaj baristę

SEASONAL PRODUCTS 
ask our barista about current offer 

KOKTAJLE ODŻYWCZE 
HEALTHY COCKTAILS

GREEN DETOX (300 ml) 
szpinak | seler naciowy | ogórek | 
sok z cytryny | miód | sok jabłkowy
spinach | celery | cucumber | lemon juice | 
honey | apple juice  

MORNING BEAUTY (300 ml)
banan | sezam | daktyle | mleko migdałowe 
banana | sesame seeds | dates | almond milk  

16 PLN

16 PLN

Zamówienia prosimy składać przy ladzie. | Powyższe ceny zawierają podatek 
VAT. | Opłata serwisowa w wysokości 10% będzie doliczana do rachunków od 
6 gości wzwyż. | Jeżeli cierpią Państwo na jakiekolwiek alergie pokarmowe  
prosimy poinformować obsługę przy składaniu zamówienia. | Please place 
orders at the counter. | All prices include VAT. | A 10% service 
charge will be added to bills for tables of 6 guests and larger. | If you have 
any food allergies, please inform the waiting staff while ordering.



CZARNA | BLACK TEA
english breakfast | darjeeling |
earl grey | citrus flavor 

ZIELONA | GREEN TEA 
japanese sencha | mango | exotic fruits |
jasmin | citrus flavor

BIAŁA | WHITE TEA 
brzoskwiniowa | peach | jasmin 

ZIOŁOWA | HERBAL TEA
mięta | mint  
zioła alpejskie | alpine herbs
trawa cytrynowa z imbirem | lemon grass with ginger

czerwone owoce z hibiskusem | red fruits and hibiscus

kwiat lipy z lawendą | linden flower and lavender
koper włoski z anyżem | fennel and anise

HERBATA SIROCCO | SIROCCO TEA 
opakowanie 20 saszetek | pack of 20 sachets 

MATCHA TRADYCYJNA 
MATCHA LATTE

NAPOJE 
SOFTS
SOK ŚWIEŻO WYCISKANY (300 ml) 
FRESHLY SQUEZZED JUICE
pomarańcza | grejpfrut | mix 
orange | grapefruit | mix

CISOWIANKA (300 | 700 ml)

KARAFKA WODY Z CYTRUSAMI (750 ml)
CARAFE OF CITRUS INFUSED WATER

TONIC FEVER TREE

HERBATA 
TEA 

79 PLN

13  PLN

15 PLN
17 PLN

18 PLN

13 | 19 PLN

LEMONIADA | LEMONADE (250 | 700 ml) 15 | 28 PLN

12 PLN

15 PLN

PEPSI | PEPSI MAX | 7UP | MIRINDA 12 PLN

rooibos z mandarynką | rooibos tangerine 




