Espresso [~20ml] / doppio [~40ml] ……....….... 8/10
Espresso sezonowe [~40ml] ..………………..…..…….. 11
Americano [150ml] ……...……………………...…….....…….... 11
Przelewowa [200ml] ..….……………..…..……….………….... 11
Espresso macchiato [70ml] ..…………….....……….… 9
Cappuccino małe [150ml] /duże [300ml] …..... 11/14
Flat white [150ml] ....…….……………………..….……………... 12
Latte [350ml] ………………………..…………………..………………. 13
Iced Latte [350ml] …………..……………………..……………… 14
Mocha ……………………………………..…………….………...……... 16
Irish Coffee …………………………………………...……………… 20

* Drip V60 / Aeropress

…...…. 14/21

Kawa wietnamska ………..…………...…....………………… 12
Wietnamska kawa Trung Nguyen przygotowana w
tradycyjnym zaparzaczu Phin z dodatkiem mleka
skondensowanego

SEZONOWE
Nitro Coffee ………..…..…………………………….…...…………. 13
Kawa z nalewaka o aksamitnej konsystencji z
kremową pianką. Macerowana na zimno, nasycona
azotem

Espresso Tonic …………………………………......………..……. 15
Podwójne espresso na lodzie z domowym tonikiem

Cold Brew [200ml] ………………………………….……………... 12
Cascara [200ml] ……………………….………..………………..... 11

[ 250 / 400 ml]

Kawa przelewowa zaparzana ręcznie z najwyższej jakości
ziaren z różnych regionów świata, o delikatnym,
owocowym profilu

KAWA W ZIARNACH

**
***

Populus Coffee [250g] ........ 53 - 69

SPECIALITY COFFEE ROASTERS - BERLIN

WARIACJE:

Mleko roślinne +2 / Mleko bez laktozy +1 /
Syrop smakowy +2 / dodatkowe espresso +2 /
espresso sezonowe +1 / bita śmietana +2

Good Coffee ….…………………....……...…...…....… 39 - 56
MICROROASTERS - WARSZAWA

Audun Coffee [250g/1kg] ………………...…. 35/120
Brazil Fazenda Miaki

Wszystkie kawy przygotowujemy z najwyższej jakości ziaren. Sprowadzamy je z najlepszych palarni
w Europie. Jesteśmy finalistami ogólnopolskich zawodów, członkami Speciality Coffee Association,
wyróżniani wieloma nagrodami, w tym żółtą czapką Gault & Millau. Spróbuj najlepszej kawy w Łodzi.

*

Aktualna oferta kaw
zaparzanych metodami
przelewowymi dostępna
przy barze. Zapytaj baristę!

**

Kawę zalecamy zmielić tuż
przed zaparzeniem, ale jeśli
nie posiadasz w domu
młynka, chętnie zmielimy
ją dla Ciebie na miejscu!

***

Cena w zależności od kraju
i odmiany. Zapytaj baristę
o aktualną ofertę.

HERBATY W CZARKACH

KLASYCZNE

Najwyższej jakości liście z herbacianych ogrodów z
różnych części Azji. Zaparzane w tradycyjny sposób,
podawane w czarkach 140 ml. Liście można zalewać
wielokrotnie a każdy kolejny raz otwiera herbatę
zmieniając smak naparu.

Herbata [400/800ml] …...…………..…………………... 9/16

Tanyang Gongfu hong cha …………………….…. 15

kardamon, laski cynamonu, jabłka, pomarańcze, cytryna,
miód

Kraj: Chiny / Region: Fujian/ Odmiana krzewu: hong cha

earl grey/zielona jaśminowa/grzaniec/rooibos

Herbata korzenna ……………………………….…………... 12

Jedna z najsłynniejszych chińskich herbat czarnych.
Aromat suchych liści ma słodycz cukru trzcinowego i
czekolady. Smak pełny, z nutami ziaren kakaowca, cukru
muscovado, suszonych owoców i odrobiną brzoskwini.

Si Ji Chun oolong ……….……………...……....………….... 14
Kraj: Taiwan / Region: Nantou/ Odmiana krzewu: Si Ji Chun
Popularny i lubiany tajwański oolong o intensywnym
kwiatowym aromacie i słodkim smaku. Znajdziemy tutaj
zapachy wiosny - wyraźne nuty konwalii, bzu oraz
delikatne akcenty jaśminu.

Kagoshima bancha ……………….……………….….....…. 14
Kraj: Japonia / Region: Kagoshima / Odmiana krzewu:
Bancha
W smaku bardzo świeża, trawiasta z wyważonymi nutami
umami przypominającymi nieco prażone glony czy algi.
Struktura naparu wydaje się być esencjonalna i zawiesista.
Orzeźwiająca.

Ming Jian Roasted Hong Shui oolong ...... 15
Kraj: Tajwan / Region: Ming Jian / Odmiana krzewu: Si Ji Chun
Dość intensywny proces prażenia liści nadaje tej herbacie
unikalny charakter. Napar jest subtelny, gładki i nieco
maślany. Mieszają się w nim nuty liofilizowanych
truskawek, wanilii i kadzideł. Bardzo niski poziom goryczy.

HERBATY LIŚCIASTE OD THE TEA.PL
*
Opakowanie [30 / 50 / 100 g] …...……….. 39 - 79

*

Cena w zależności od kraju
i odmiany. Zapytaj baristę
o aktualną ofertę.

BAJGLE

*

GRANOLA …………………………………………….………………….…... 14

Carrot Lox …………………....………………………….…...… 14

Bajgiel wieloziarnisty / rukola / domowa ricotta z tofu /
carrot lox / czerwona cebulka / koperek

Tofu & Hummus …………...………………………….…...… 14
Bajgiel wieloziarnisty / rukola/ domowy hummus /
chrupiące wędzone tofu /domowe kiszone ogórki /

naturalna granola bez cukru / świeże owoce / mleko
owsiane lub jogurt

MIX DO CHRUPANIA ……………………………..……...…...…… 7
krakersy / precelki / paluszki

Vege Brzuszek …………....………………..………….…...… 14
Bajgiel wieloziarnisty / rukola / wędzone tofu w
glazurze / zielony ogórek / czerwona cebulka /
domowy sos bbq

Wszystkie nasze bajgle to autorskie kompozycje. Dodatki przygotowujemy sami - marynujemy, kisimy,
robimy sosy i hummus. Nie dość że smacznie, to jeszcze full vegan.

*

Carrot lox to marchewką marynowaną z glonami nori, wędzoną papryką i sosem sojowym.
Przypomina w smaku wędzonego łososia, ale żadna ryba nie ucierpiała w procesie.

Tarta oreo …………...………………………..………...…..….…… 14

/

połowa …..…… 60

/

całe …..…… 110

Sernik nowojorski ……………………..….……….….………. 15

/

połowa …..…… 70

/

całe …..…… 130

Brownie [vegan] …………………….………...…….……..... 12

/

połowa …..…… 45

/

całe …..…… 85

Sernik awokado [vegan/bezglut.] …………. 16

/

połowa …..…… 85

/

całe …..…… 160

Szarlotka [vegan/bezglut.]…….…….…...………. 13

/

połowa …..…… 50

/

całe …..…… 90

SEZONOWE

Nasze ciasta mają swoich wyznawców.
Nie bez powodu jesteśmy zwycięzcami łódzkiego
Święta Czekolady.
Obok legendarnych już tart ze świeżymi owocami,
na spodzie z kruchych ciastek, możecie
spróbować też innej kultowej pozycji — sernika w
stylu nowojorskim.
Dla wegan mamy codziennie wyjątkowy tort
awokado, szarlotkę lub brownie

*

Skład ciast i dodatki w nich zawarte mogą się zmieniać w zależności od sezonu i kreatywności
cukiernika. Chcemy Was zaskakiwać. O tym, co dzisiaj mamy świeżego, najlepiej poinformuje
Was obsługa.

KOKTAJLE

SOKI WYCISKANE

Mango lassi [380ml] ………………….….………………..... 14

Pomarańcza ……………………………..…...……….…….…... 12

mango, jogurt naturalny, mleko, miód, kardamon

Elixir Tropical [380ml] ……………………….……....……... 14
marakuja, mango, sok pomarańczowy, limonka, ziele
angielskie, agawa, świeża mięta

Vege orzech [380ml] ………………..…….…...………...... 14
mleko ryżowe, masło orzechowe, ciasteczka Oreo

Spirulina [380ml] ……………….…………………...…..…….... 14
banan, kiwi, sok jabłkowy, spirulina

Truskawkiwi [380ml] …………….……….…………….…..... 14
truskawki, kiwi, sok porzeczkowy, syrop z agawy

Kokosowy pomidor [380ml] …….…………….…..... 14
Mleczko kokosowe, sok pomidorowy, truskawki, syrop
cukrowy, sos balsamico, koperek

Pomarańcza / Grejpfrut .………….....….……....… 12

LEMONIADY DOMOWE / SEZONOWE

NAPOJE BUTELKOWE

Cytryna z miętą [380ml] ………………..…...……..……. 12

Bombilla ………………………………….…..…..….……...…….……. 11

cytryna, syrop cukrowy, świeża mięta

Lemoniada rooibos [380ml] ……………….…....……. 14
rooibos, syrop migdałowy, trawa cytrynowa,
limonka, woda sodowa

hibiscus, syrop cukrowy, estragon, woda sodowa

[380ml] ..…...…….…….
cascara, cytryna, czarny bez, cukier, woda sodowa

Sok Cappy ……………………….………………...….…….…..……. 6
Moon Brothers ……………………………….…….………...……. 11
arbuz/mięta, grejpfrut/rozmaryn

Lemoniada hibiscus [380ml] …………….……..……. 14

* Lemoniada cascara

classic, red, black, yellow

14

Aqua Fresca [380ml] ............................…...…….…... 14
tamaryndowiec, syrop cukrowy, woda

Jallab [380ml].……....…………………………………...…….……. 14
syrop daktylowy, cytryna, rodzynki, woda

Club Mate ………………………………………….….……......……. 12
Fritz Kola ………………………………………..…..……..….…....…… 11
Kombucha ………………………………..……...……….…....…… 14
sencha / trawa cytrynowa + kaffir

Almdudler …………………………………………………….…………. 11
Cola / Sprite / Kinley …………………………………..……. 6
Woda …………………………..………………………….….………..……. 5
Krystynka / Buskowianka

Old Jamaica Ginger Beer [0,33l].....................13
bezalkoholowe piwo imbirowe

NA GORĄCO
GHL ……………………….…………………..………………….……. 12
cytryna, imbir, miód

Czekolada na gorąco ………………..……………… 12
Kakao ……………………………………………………………….… 8
Yerba Mate ……………………………………….……………. 10

*

Suszone owoce kawowca
o delikatnym smaku suszonych
śliwek, jabłek i wiśni.

Perła chmielowa [0,5l] ………………..…..….………….... 9
Miodne [0,5l] ……………….….…………….…………...……..….. 14

* PIWA RZEMIEŚLNICZE ……………..……….………… 14-19

Inne Beczki, Pinta, Ale Browar, Trzech Kumpli, Perun, Hoplala,
i inne

Cornelius [0,5l] ........................................................... 12
grejpfrutowy, bananowy

Warmińskie Rewolucje [0,5l] ………...…..…..……. 13
Kampinoskie ………………………………………...……………...13
podwójnie chmielone, pszenne

Kormoran Witbier [0,5l] …………………….….…..……. 16
Kormoran 1/100 [0,5l] …………………..….…..……..……. 13
Amber Grand Porter [0,5l] ………………...……….…. 13
Żywe [0,5l] …………………….……………….…………..…….….…. 13
Bernard 10 [0,5l] ………………………………...…….…....….…. 11
Litovel Free [0,5l] ………….……………………....….……….…... 10
bezalkoholowe

*

Polskie browary rzemieślnicze potrafią zaskakiwać, a oferta aktualnie dostępnych piw zmienia
się bardzo dynamicznie. Zaufajcie naszej selekcji i sprawdźcie przy barze, co właśnie mamy
w menu.

BIAŁE

CZERWONE

Casamaro [125/500/750] ………...…………. 12/45/65

Loteta [125/500/750] ………………..……......…………. 12/45/65

Kraj: Hiszpania / Region: Rueda / Szczepy: Verdejo

Kraj: Hiszpania / Region: Aragonia / Szczepy: Granacha,
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah

Lekkie, aromatyczne wino o nutach owoców
tropikalnych, z przewagą ananasa, świeżej trawy
i typowego dla odmiany Verdejo, kopru.

Dry Blue Fish [125/500/750] …….……..…. 14/52/80
Kraj: Niemcy / Region: Palatynat / Szczepy: Riesling
Aromat dojrzałej moreli i brzoskwiń. Wytrawny,
harmonijny, gładki Riesling z żywą kwasowością.
Nagradzany m.in. podczas San Francisco International
Wine Competition, Cincinnati Wine Festival.

Młode wino charakteryzuje się aromatami czerwonych
owoców, głównie wiśni z delikatnymi, aksamitnymi taninami.
Wino nominowane do Grand Prix Magazynu Wino 2015!

Primitivo [125/500/750] ……………………….………. 14/50/80
Kraj: Włochy / Region: Apulia / Szczepy: Primitivo
Dominują czerwone owoce, śliwki, porzeczki. Wino
zrównoważone, nieprzesadnie mocne. Usta zdominowane
przez wiśnię, porzeczkę, znajdziemy też nuty figi.

Demoiselle [125/500/750] ………..………... 14/52/80

Retro [125/500/750] …………………………….….………. 16/60/90

Kraj: Francja / Region: Gaskonia / Szczepy: Gros Manseng

Kraj: Włochy / Region: Abruzja / Szczep: Montepulciano

Dominują aromaty białych owoców: brzoskwinia, morela
i mirabelka. W ustach świetna owocowość, oparta na
delikatnej kwasowości i słodyczy, która nadaje winu
indywidualnego charakteru.

Wino o rubinowo-fioletowej barwie. Aromaty dojrzałych
czerwonych owoców wspaniale przeplatają się z nutami
korzennymi i delikatnymi przyprawami.

Frizzante Habitue [125/750] ………….…….….. 13/70
Kraj: Włochy / Region: Veneto / Szczepy: Glera, Trebbiano,
Chardonnay
Doskonałe wino, świeże, owocowe akcenty jabłek
i dojrzałej gruszki z nutami białych kwiatów. Gładkie,
harmonijne, aksamitne w smaku ze średnio
wytrawnym finiszem.

Grzane wino [160] …………………………..………….…………...…. 15
przyprawy | pomarańcza | migdały | rodzynki | cukier
trzcinowy

Kir [125] …………………………..…………………………………...…….…..…. 15
białe wino wytrawne z dodatkiem Creme de Cassis

Letni szprycer

[300] ………………...……………….….….……....
wino półsłodkie / syrop z czarnego bzu / cytryna / woda
gazowana

16

POLECANE
Cascara Spritz …………………………….....……..….…...... 21
Aperol / campari / frizzante / soda z cascary

Lynchburg Lemonade …………………………..…………..... 24
Bourbon / Cointreau / cytryna / cukier / lemoniada

Dark Negroni ……………………………..……….....…………... 27

Mai Tai…………….………………………………………………..……...…… 25

Gin Caffeine ..……………….……………….……………...…….. 23

Manhattan ………………………………………………………….…….... 22

Rhumbara….....…………………………..…..………..……..…….. 27

Margarita ……………………………………………..…….………….……... 21

Twisted Old Fashioned ..……..…….….……..…….... 26

Mr. Black Espresso Martini ……..………….…...…..…….. 22

Campari infuzowane kawą / wermut / gin / kakaowiec

Cascara / gin / syrop czarny bez / cytryna

Rum / Rhum agricole / soda z cascary / bergamotka

Whisky / dymna whisky / cytrusy / kawa / słód
czekoladowy / bitters

Ciemny rum / cointreau / cukier / limonka / migdał

Bourbon / wermut rosso / Angostura

Tequila blanco / Cointreau / limonka / sól

Likier kawowy mr. Black / podwójne espresso

Negroni ……………………………………………………….……….….……. 25
Gin / wermut rosso / Campari

KLASYKI
Aperol Spritz ……………………………………….…..……….….. 19
Aperol / Frizzante / woda sodowa

New York Sour …………………………………………………………….. 21
Whisky / cytryna / cukier / czerwone wino

Blood & Sand …………………………….……………...…...…. 25

Punch it! ………………...…...……….………….………..………….…..… 26

Dark ’n’ Stormy.………..……….…………………….…...…... 22

Ręka Basi ……...………………………………...…...………..…..…...... 20

Gin Basil Smash ……………………………………...……….. 19

Strawberry Daiquiri …………………………….……………...…… 21

Whisky/ likier wiśniowy/ wermut rosso / świeży sok z
pomarańczy

Ciemny rum / limonka / ginger beer

Gin / świeża bazylia / cytryna / cukier

*

Ciemny rum / amaro / angostura / miód / limonka /
marakuja

Gin / Passoa / cytryna / Sprite

Rum / limonka / cukier / truskawki

Oczywiście zrobimy też whisky sour, mojito, cosmo czy inne klasyki - ale o tym
chyba nie trzeba pisać?

Wódka

Pozostałe [40 ml]

Finlandia czysta / limonka
[40 / 700 ml] ……………………...……......................... 10/135

Aperol ……….………….……………...……….……….….…….……………… 10

Soplica wiśnia / malina / pigwa
[40 / 500 ml] ………………………...…..…..……………..…... 9/85
Cytrynówka lubelska
[40 / 500 ml] ………………………...…...….……………..…... 9/85
Żołądkowa gorzka
[40 / 700 ml] ………………………...……...…….……....…... 9/120
Nemiroff burning pear / bold orange
[40 / 700 ml] ………………………...…..…..…………...…... 12/160
Whisky [40 ml]
Bulleit Bourbon ………………………………….…………….….. 16
Brenne ……………………………………………………………………… 27
Dewars White Label .……………….……..……………...... 12
Jameson …….…………………………….……….….…..…..…...…. 13
Jack Daniels No. 7 / Fire / Honey ….…….….…..…...…. 15
Gentleman Jack .………………….………….………..…...…. 21
Maker’s Mark ……….…...………………..….…....…...………… 21
Singleton …………………..……………..………….………..…...…. 22
Oban …………………………………….…..….……….………..…...…. 28

Plantation White / Dark …………….….………….…………… 13
Bailey's ……….………….……………...……….………..…………..………… 10
Beefeater ……….………….……………..….………….…………….……… 13
Campari ……….………….……………...……….…………………….……… 12
Chambord ……….………….……………...………....……….…………… 14
Cointreau ……….………….………………...…………….….……………… 14
El Jimador Blanco / Reposado ………….…… 13 / 14
Grappa ……….………….……………...……….…………..……….………… 10
Hennessy ……….………….……………...……….…..………………..…… 18
Jagermeister ……….………….……………...………….……….……… 12
Kahlua ……….………….……………...……….….…………….………….…… 11
Malibu ……….………….……………...…..…….………………….…………… 10
Metaxa ……….………….………………..……….………………...…………… 11
Passoa ……….………….……………...……….……………….……………… 10
Pliska ……….………….……………...….……..………………………………..… 9
Sambuca ……….………….……………...…….……………………….…… 10

