KAWY
Espresso – 7,00 zł
(mała czarna, bardzo mocna)
Espresso Macchiato – 7,00 zł
(espresso z mleczną pianką)
Americano – 7,00 zł
(kawa z ekspresu z większą ilością wody)
Cappuccino – 9,00 zł
(lekka kawa z mlekiem i mleczną pianką)
Latte Macchiato – 10,00 zł
(mleczna kawa odznaczająca się apetycznymi warstwami)
Latte Rumowa – 12,00 zł
(mleczna kawa z aromatycznym rumowym syropem)
Latte Kokosowa – 12,00 zł
(mleczna kawa z aromatycznym kokosowym syropem)
Latte Orzechowa – 12,00 zł
(mleczna kawa z aromatycznym syropem z orzecha laskowego)
Café Frappe – 10,00 zł
(kawa na chłodno z kruszonym lodem)
Café Noisette – 13,00 zł
(kawa z likierem z orzecha laskowego i bitą śmietaną)
Café Cerise - 13,00 zł
(kawa z likierem wiśniowym i bitą śmietaną)
Irish coffee – 14,00 zł
(kawa z whiskey i bitą śmietaną)
Café Baylais – 14,00 zł
(kawa z irlandzkim kremem i bitą śmietaną)

CZEKOLADY NA GORĄCO
Czekolada z bitą śmietaną – 10,00 zł
Czekolada z gałką lodów i bitą śmietaną – 12,00 zł
Czekolada z miętą i bitą śmietaną – 12,00 zł
Czekolada z wiśniami i bitą śmietaną – 12,00 zł
Czekolada z pomarańczą, cynamonem i bitą śmietaną – 12,00 zł
Czekolada z chili i bitą śmietaną – 12,00 zł
Czekolada z migdałami i bitą śmietaną – 13,00 zł

HERBATY ZIMOWE
Boost – 9,00 zł
(mieszanka mate, zielonej herbaty, cynamonu, imbiru i kardamonu
o rozgrzewającym smaku)
Herbata z miodem – 11,00 zł
(czarna herbata z 20 ml aksamitnego miodu)
Herbata z rumem – 12,00 zł
(czarna herbata z 20 ml rumu)
Herbata Becherovka – 12,00 zł
(czarna herbata z 20 ml Becherovki)

HERBATY OCZYSZCZAJĄCE
Detox – 9,00 zł
(mieszanka mate, zielonej herbaty i trawy cytrynowej - idealna dla ciała i umysłu)
Be Cool – 9,00 zł
(mieszanka ziół i roślin – cytryny werbeny, lukrecji i mięty pieprzowej)

HERBATY JUST
English Breakfast – 7,00 zł
Black Tea Earl Grey – 7,00 zł
Fruit Infusion Classic – 7,00 zł
Green Tea Original – 7,00 zł
Green Tea Lemon – 7,00 zł
Green Tea Morning Star – 7,00 zł
Herbal Infusion Sweet Chai – 7,00 zł

NAPOJE ZIMNE
Coca-cola 200 ml – 4,50 zł
Fanta 200 ml – 4,50 zł
Sprite 200 ml – 4,50 zł
Tonic 200 ml – 4,50 zł
Sok pomarańczowy 200 ml – 4,50 zł
Sok grejpfrutowy 200 ml – 4,50 zł
Sok porzeczkowy 200 ml – 4,50 zł
Sok jabłkowy 200 ml – 4,50 zł
Nestea 200 ml – 4,50 zł
Staropolanka gazowana 330 ml - 4,00 zł
Staropolanka niegazowana 330 ml - 4,00 zł

SOKI WYCISKANE ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW
Sok pomarańczowy 300 ml – 12,00 zł
Sok grejpfrutowy 300 ml – 12,00 zł
Gęsty sok wieloowocowy 300 ml – 13,00 zł
(banan, kiwi, jabłko)
Sok sezonowy 300 ml – 13,00 zł
(pomarańcza, jabłko, owoce sezonowe)

NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE
Arbuzowe Mojito – 20,00 zł
Klasyczny orzeźwiający smak arbuza z odrobiną ekstrawagancji.
Na upalne dni - nic lepszego!
Mai Tai – 22,00 zł
Owocowy apetyczny drink na bazie rumu. Orzeźwiający powiew
słonecznych wysp!
Aperol Spritz – 17,00 zł
Delikatny włoski drink na bazie Prosecco i aperitifu Aperol. Viva bella Italia!
Lemoniada Arbuzowa – 11,00 zł
Idealny bezalkoholowy napój orzeźwiający na upalne dni. I już chodniej!

KOKTAJLE I SMOOTHIES
Tropikalne orzeźwienie – 11,00 zł
Koktajl na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem soków: ananasowego i
grejpfrutowego.
Koktajl mleczny z gruszką i cynamonem – 11,00 zł
Coś dla koneserów nowych smaków! Doskonały deser na upalne dni!
Brzoskwiniowy Smoothie – 11,00 zł
Przyjemny sposób zapewnienia organizmowi dużej dawki witaminy C.
A do tego jaki orzeźwiający!

APERITIF
Martini Bianco 120 ml – 13,00 zł
Martini Rosso 120 ml - 13,00 zł
Martini Extra Dry 120 ml – 13,00 zł

WÓDKA
Wyborowa 40 ml – 8,00 zł
Żubrówka 40 ml – 8,00 zł
Stock Prestige 40 ml – 9,00 zł
Absolut 40 ml – 9,00 zł
Finlandia 40 ml – 9,00 zł
Smirnoff Black 40 ml – 9,00 zł

LIKIERY
Bols: Beach, Lychee, Blue, Triple Sec, Banan 40 ml – 7,00 zł
Soplica: orzechowa, wiśniowa, pigwowa 40 ml – 8,00 zł
Advocaat 40 ml – 8,00 zł
Campari 40 ml – 8,00 zł
Becherovka 40 ml – 9,00 zł
Baileys 40 ml – 12,00 zł

TEQUILA
Olmeca Blanco Clasico 40 ml – 14,00 zł
(Produkowana z błękitnych agaw, poddawana unikalnej technologii podwójnej
destylacji, dzięki doskonałej harmonii procesu produkcji uzyskuje świeży
cytrynowy aromat)
Olmeca Gold 40 ml – 15,00 zł
(Produkowana w rejonie Jalisco, w sercu Meksyku, butelkowana jest w czasie 2 lat
od chwili zakończenia drugiej destylacji)

GIN I RUM
Bacardi 40 ml – 7,00 zł
Gin Lubuski 40 ml – 7,00 zł
Malibu 40 ml – 7,00 zł
Bacardi Black 40 ml – 8,00
Gordons 40 ml – 9,00 zł
Havana Club 40 ml – 10,00 zł
(Biały, łagodny lekki rum, który naturalnie dojrzewa minimum 3 lata
w dębowych beczkach)
Bombay Samphire 0,04l – 16,00 zł
(Najwyższej jakości gin o szafirowej barwie, jest produkowany w oparciu
o oryginalną recepturę z 1761 roku. Unikalna kompozycja spirytusu zbożowego
i dziesięciu starannie wyselekcjonowanych ziół i korzeni, tworzy niepowtarzalny
smak i aromat tego trunku)

BRANDY
Metaxa 5* 40 ml – 12,00 zł
(Połączenie najwyższej jakości starzonych destylantów oraz aromatycznych win typu
Muscat pochodzących z wysp Morza Egejskiego)
Metaxa 7* 40 ml – 17,00 zł
(Kwintesencja Grecji, wspaniały winno-dębowy smak zawdzięcza harmonijnemu połączeniu 3 gatunków winogron, leżakowaniu w dębowych beczkach co najmniej 7 lat, płatkom
róż oraz winu Muscat)
Stock 84 XO 40 ml – 14,00 zł
(Produkowana pod okiem najlepszych specjalistów we Włoszech niedaleko miasta Triest.
Wyrafinowany smak i bursztynowy kolor to efekt wieloletniego
leżakowania w dębowych beczkach)
Hennessy 40 ml – 18,00 zł
(Hennessy Very Special to kompozycja około 40 destylatów, z okresem dojrzewania
od 2,5 do 8 lat. Hennessy V.S. to symbol energii i nowoczesności, wykwintne połączenie
siły i elegancji. Koniak charakteryzuje się wyraźnym orzeźwiającym smakiem,
z delikatnym aromatem drewna przechodzącego w aromat orzecha laskowego.)
Hennessy Fine de Cognac 40 ml – 25,00 zł
(Hennessy Fine to kompozycja ponad 60 destylatów o charakterze owocowym i kwiatowym. Destylaty te są leżakowane od 4 do 10 lat. Dzięki nim Hennessy Fine ma piękny
bursztynowy kolor oraz zapach i smak świeżych owoców cytrusowych przechodzących
w smak grillowanych migdałów z nutami korzennymi)

WHISKY
Ballantines 40 ml – 12,00 zł
(Whisky typu blended, w jej skład wchodzi ponad 40 rodzajów różnych szkockich whisky
z 4 zakątków Szkocji )
Bushmils 40 ml – 12,00 zł
(Bushmils zachwyca wyjątkowo świeżymi nutami aromatycznych owoców i wanilii)
Bushmils Black Bush 40 ml – 14,00 zł
(Irlandzka whiskey stworzona w najstarszej działającej po dziś dzień irlandzkiej destylarni
„Old Busmils”. Dojrzewa w beczkach po hiszpańskiej sherry Oloroso”)

WHISKY
Jack Daniel’s 40 ml – 15,00 zł
(Amerykańska whiskey filtrowana przez ponad 3-metrową warstwę klonowego węgla
drzewnego przez okres około 10 dni nadaje jej charakterystyczny łagodny smak, który
sprawia, że Jack Daniel's jest typowym przedstawicielem swego gatunku)
Chivas Regal 40 ml – 18,00 zł
(12-letnia luksusowa szkocka whiskey mieszana o subtelnym i pełnym aromacie.
Dzięki swojej jakości i doskonałemu rzemiosłu zyskała miano
Szkockiego księcia Whiskey)
Jack Daniels Single Barrel 40 ml – 30,00
(Whisky pełna harmonijnych aromatów przypalonej dębiny, karmelu i leciutkich nut
miodowych. Nalewana z pojedynczych beczek co świadczy o wyjątkowości
każdej jednej butelki)
Glenfiddich 40 ml – 45,00 zł
(18-letnia Single Malt Whiskey, która od 1887 roku produkowana jest przez rodzinę
Grant w destylarni Spyside)

DRINKI
Fantazja – 13,00 zł
(koktajl alkoholowy na bazie likieru wiśniowego i soku pomarańczowego)
Krwawa Mary – 14,00 zł
(koktajl alkoholowy z wódki, soku pomidorowego i przypraw)
Mojito – 18,00 zł
(koktajl alkoholowy na bazie białego rumu o orzeźwiającym
słodko-kwaśno-miętowym smaku)
Chiquita – 18,00 zł
(koktajl alkoholowy na bazie wódki, bananowego Bolsa i mleka)
Pina Colada – 18,00 zł
(koktajl alkoholowy z białego rumu, likieru kokosowego, mleczka i soku ananasowego)

DRINKI
Sex on the beach – 20,00 zł
(Koktajl alkoholowy na bazie wódki, likieru kokosowego, soku pomarańczowego
i żurawinowego)
Kalejdoskop – 20,00 zł
(Koktajl alkoholowy na bazie Martini Bianco, ginu, wódki, Blue Curacao oraz
Grenadiny)
Margarita – 20,00 zł
(Koktajl alkoholowy na bazie tequilli, likieru Triple Sec oraz soku z cytryny)
Hertha - 20,00 zł
(Pikantny koktajl alkoholowy chętnie pijany przez pierwszą właścicielkę tego obiektu.
Drink na bazie martini Bianco, nektaru brzoskwiniowego, papryczki chili oraz syropu
cukrowego)

PIWA
Najlepsze rzemieślnicze piwo z naszego regionu Rebelia 500 ml - 9,00 zł
Żywiec z beczki 500 ml – 7,00 zł
Żywiec z beczki 300 ml – 5,00 zł
Żywiec marcowe 500 ml – 7,00 zł
Żywiec białe 500 ml - 7,00 zł
Pilsner Urquell 500 ml – 8,00 zł
Paulaner 400 ml - 9,00 zł
Cydr 500 ml – 9,00 zł

DESERY
Czekoladowa Poezja – 14,00 zł
(3 gałki lodów waniliowo-czekoladowych, bita śmietana, polewa czekoladowa)
Owocowa Rozkosz – 16,00 zł
(3 gałki lodów waniliowo-truskawkowych, owoce, bita śmietana, polewa truskawkowa)
Bakaliowa Wariacja – 16,00 zł
(3 gałki lodów waniliowo-czekoladowych, bakalie, bita śmietana)
Witaminowy Czar – 12,00 zł
(sałatka owocowa z bitą śmietaną i owocowym sosem)
Ciasto Dnia – 9,00 zł
(o ofertę proszę pytać obsługę kawiarni)
Banana Split – 13,00 zł
(lodowa wariacja wokół... banana! Przyprawiona do smaku sosem tofﬁ i posypana
orzeszkami.)

KOKTAJLE
Mango Lassi 250 ml – 11,00 zł
(orzeźwiający koktajl witaminowy na bazie jogurtu naturalnego, owoców mango
oraz kruszonego lodu)
Truskawkowe Lassi 250 ml – 11,00 zł
(orzeźwiający koktajl witaminowy na bazie jogurtu naturalnego, truskawek
oraz kruszonego lodu)

GRZAŃCE
Grzaniec z pomarańczem i rodzynkami 100 ml – 11,00 zł
Grzaniec z wina i rumu 100 ml – 13,00 zł
Półtorak 100 ml – 18,00 zł
Półtorak z laską cynamonu oraz rumem 100 ml – 22,00 zł
Półtorak z pomarańczą 100 ml – 20,00 zł
Półtorak z miodem wielokwiatowym i przyprawami korzennymi 100 ml – 22,00 zł

