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CZARNA 8

EARL GREY 8

CHINA GREEN TEA 8

GREEN AND FRUIT TEA 14

EXOTIC DRIED FRUIT TEA 14

HERBATA ROZGRZEWAJĄCA 15 
Z JABŁKIEM I GRUSZKĄ
herbata, jabłka, gruszka, 
suszone śliwki goździki cynamon 

POCHMIELONE NA CIEPŁO 0% 15

ESPRESSO 8

ESPRESSO DOPPIO 10

AMERICANO 9

CAPPUCCINO 10

LATTE 13

FLAT WHITE 14

ESPRESSO MARTINI 27

LATTE SMAKOWE 18 
truskawkowe / orzechowe / piernikowe / biała czekolada

KAWA KULOODPORNA  11 
americano, olej kokosowy, masło, szczypta cynamonu

MLEKO - ZWYKŁE / BEZ LAKTOZY 2
MLEKO - SOJOWE / MIGDAŁOWE 3

OMLET KETO    27
chorizo, ser feta, cebula piklowana, oliwki marynowane, 
pomidory suszone, rukola, sos pomidorowy

SPRING BREAKFAST   24
chrupiąca pajda chleba pszennego z humusem buraczanym, 
guacamole, chmurką z sera feta, pomidorkami koktajlowymi, 
kwiatami jadalnymi, granatem, oraz złotym sezamem

FITTOST  23
tost na pieczywie pszenno-żytnim, 
jajka poche, guacamole, oliwa szczypiorkowa, 
sałatka ze świeżych pomidorów, ogórków i cebuli 

BAJGIEL Z ŁOSOSIEM 30
łosoś wędzony, guacamole, piklowana cebula, 
sos holenderski, chips z jarmużu, crème fraîche, jajko poche 

SZAKSZUKA    22
papryka, cebula, duszone pomidory, 
kumin, szczypior, dwa jajka 

ZESTAW ŚNIADANIOWY 25
ser, szynka, pasta jajeczna, twarożek ze szczypiorkiem, 
jajecznica z 2 jaj, świeże warzywa, kosz pieczywa, masło 

BAJGIEL ŚNIADANIOWY 21
bajgiel, jajecznica z dwóch jaj, boczek, 
sałata, pomidor, świeży ogórek, szczypiorek 

JAJECZNICA 16
z trzech jaj smażona na boczku lub szynce, 
szczypiorek, sałatka wiosenna, kosz pieczywa, masło 

GOFER SANDWICH 24
szarpany kurczak, gofry, rukola, jajko sadzone, 
boczek, pomidor, cheddar, majo z grillowaną papryką 

PANCAKES  25
pancakes, lody śmietankowe w rożku duńskim, 
popcorn karmelowy, owoce sezonowe, nutella 

TOSTY NA SŁONO 24
słodka chałka, jajko poche, szpinak, sos holenderski, 
boczek grillowany, szczypiorek, parmezan 

ZESTAW ANGIELSKI 26
dwa jaja sadzone lub jajecznica z dwóch jaj, grillowane 
frankfurterki, grillowany boczek, pomidor, pieczarki, 
fasolka w sosie pomidorowym, kosz pieczywa, masło

Do KAŻDEGO 
śniadania:

150ml
* jako dodatek do dowolnego śniadania

KLASYCZNA LEMONIADA, 
CZARNA HERBATA, AMERICANO,  
CAPPUCCINO LUB KAKAO 


