pierogi z gęsiną
i kaszą gryczaną
masło, żurawina,

22,-

pestki słonecznika.
-

wege pierogi

sezonowe 18,o szczegóły zapytaj kelnera.

tosty

klasyczne 4 szt. 10,tosty z serem żółtym i szynką

greckie 4 szt. 13,tosty z serem fetą, suszonymi
pomidorami i oliwkami

włoskie
4 szt.
tosty z mozzarellą, pomidorami 13,i oliwkami

francuskie 4 szt. 13,norweskie 4 szt. 13,tosty z serem camembert i korniszonem

tosty z wędzonym łososiem, twarożkiem
i koperkiem

gofry

suchy
z cukrem pudrem

z polewą

z frużeliną wiśniową

z bitą śmietaną

z owocami
z bitą śmietaną i polewą
z bitą śmietaną i z owocami

z bitą śmietaną,

owocami i polewą

6,7,8,9,9,10,11,14,14,desery

3,ciasto dnia 15,ciasto czekoladowe 17,na ciepło,z lodami i bitą śmietaną
sałatka owocowa t 15,granola t 16,gałka lodów

jogurt naturalny, granola, lody

desery lodowe

rafaello
lody waniliowe, sos z białej

18,-

czekolady, wiórki kokosowe

18,-

mus z malin, sernik z kruszonką,
lody waniliowe, truskawkowe,
bita śmietana, posypka z białej
czekolady

Lody waniliowe 18,-

z musem z pomarańczy
na ciepło

Sir Williams

napoje

8,-

5/
6,15/
60,-

zielona
zielona

6/
11,-

z aromatem wiśni

owoce leśne

6/
11,-

miętowa
Earl Grey
cytrynowa

15,-

kawy

8,-

espresso doppio 12,-

americano

8,kawa czarna 8,cappuccino 10,-

caffe latte
caffe latte

macchiato

14,-

Tarczyn
pomarańczowy, jabłkowy
czarna porzeczka 0,3l / 1l

Coca-cola
coca-cola light

14,7,18,-

20,-

14,- mango, kokos
14,- czekolada
14,- wanilia
14,- truskawka
koktajle

koktajl detoksykacyjny
jarmuż, banan, grejpfrut

16,-

rabarbar, truskawki,
banan, cytryna
koktajl orzeźwiający

smak
lata
arbuz, melisa, cytryna

25,-

Mojito z granatem
biały rum, woda gazowana,

granat, limonka, mięta

9,-

shot wściekły pies
15ml wódki, sok malinowy,
tabasco

alkohole

7/
50,-

Wyborowa
50ml / 0,5l

9/
80,11/
90,20/
110,-

Absolut
Finlandia
50ml / 0,5l

50ml / 0,5l

Ballantine`s
50ml / 0,5l
Jim
Beam
50ml / 0,5l

15,- Metaxa 5*/7*
25ml

7,7,11,11,10,-

Bailey`s 50ml
Malibu 50ml
Tequila 50ml
50ml
Gin
Martini 100ml
bianco, rosso

piwa

7/
9,-

Lech
Pils lany
0,3l / 0,5l

8,- Lech Premium 0,5l
9,-

Książęce

pszeniczne, czerwony
lager, ciemne łagodne,
IPA

grecka mrożona kawa

kawa bananowa 18,-

słodko-kwaśny
syrop cukrowy, sok z cytryny

koktajl truskawkowo

16,- -rabarbarowy

John Collins
gin, woda gazowana,

20/
110,-

shake

16,-

Coctail
20,- Havana
biały rum, pepsi, cytryna

ze świeżych owoców 0,25l / 1l

16,- malinowo-waniliowa
16,- ananasowa
16,- truskawkowa
cytrynowo16,- pomarańczowa

kawa parzona 7,-

frappe

sok wyciskany

lemoniady

brzoskwiniowa 15,herbata mrożona

espresso

gazowana, niegazowana

9,- Tonic 0,3l
11,- Pepsi 1l

malinowa

mrożona

Kropla Beskidu

0,33l / 1l

biała
cynamonowa
miętowa herbata

drinki

0,33l / 1l

czarna

kawa rozpuszczalna

sernik w malinach

z kruszonką

herbata

herbaty

drinki bezalkoholowe

kawa mokka 16,-

malinowe
18,- Mojito
sprite, maliny, limonka, mięta, lód

10,-

Grolsch 0,45l

at white

18,- Kivano
sprite, kiwi, imbir świeży, sok z cytryny

7/
9,-

Lech Free

14,-

0,33l / 0,5l

