
HERBATA

                    Plum! .…......……………………………………………………………..…... 14
earl grey / gruszka / śliwka / cytryna / miód

           Chai latte ........…………….………………………………………………..….….…... 16
herbata / syrop korzenny / mleko owsiane

KAWA

     Muscolatte ………………………………..……………..………………………………….. 16/18
pojedyncze espresso / mleko / własny słony karmel muscovado [vegan] / 
mleko roślinne +2

          Dirty Chai …………................................................…………...…….....…... 18
pojedyncze espresso / herbata / syrop korzenny / mleko owsiane

                 Miłość ………….............................………………………...…….....…... 15
podwójne espresso / czekolada / burak / malina / krwawnik

.

            Tonkish Coffee ..............................…..…………….….…... 26
kawa speciality / Jameson / własny syrop tonka / śmietanka

            Pasikonik  ………...………………..….……..…..…………………………......…… 25
likier czekoladowy / likier miętowy / amaro montenegro / śmietanka

                  Śliwka w rumie …………………………………………................ 25
ciemny rum / śliwka / syrop klonowy / cytryna / bitters śliwkowy / cynamon

                   Żniwiarz ………………....………...........….……………………….…... 24
whisky infuzowane rodzynkami / syrop ze słodu czekoladowego / cytryna / 
woda gazowana

słodki           orzeźwiający         wytrawny                 eksperymentalny

autorski           modern classic         na gorąco                inspirowane kawą

KOKTAJLE ALKOHOLOWE



Espresso podstawowe [~40ml] …….....….... 10

  >  Espresso sezonowe [~40ml] ……...……... 13

    Americano [150ml] ……...……………….….…….... 12

  >  Americano sezonowe ………………………. 14

Espresso macchiato [70ml] ..………...……….… 11

Cappuccino [150ml] / [300ml] …………….... 12/15

  >  Cappuccino sezonowe [300ml] …..... 17

Flat white [150ml] ....…….…………………...….………... 14

  >  Flat white sezonowy [150ml] .....……… 16

Latte [350ml] …………………………….………….……………. 14

Iced Latte [350ml] …………..……………..……………… 15

Drip V60 / Aeropress [ ~250] ……………………..………… 16
Ręcznie przygotowywane kawy przelewowe z 
najbardziej renomowanych europejskich palarni. 
Wyjątkowo kompleksowe ziarna o zaskakujących i 
intensywnych aromatach owoców i kwiatów

Szybki przelew [podstawowy]
HAYB - Się Przelewa

[ 200 / 300 / 400] ] …………………………………….……… 12 / 16 / 20

Szybki przelew [sezonowy]
ZIarna single origin z różnych regionów świata

[ 200 / 300 / 400] ] ……………………….…………….……… 13 / 17 / 21

Kawa wietnamska ………..……………...…....………………… 14
Wietnamska kawa Trung Nguyen przygotowana w 
zaparzaczu Phin z dodatkiem mleka skondensowanego

INNE

Mocha ……………………………………..………...…..…..………...……... 17

Irish Coffee …………………………….………………...…..…………… 22

Cascara [200ml] ………………..…….………...………….…………... 12

Espresso Chinotto ………………………………………………….  17

Espresso Tonic ……………………………………....……….……….. 16

MLECZNE ALTERNATYWY
wybraliśmy najlepsze na świecie

grochowe: SPROUD  …………………………………………………….….………. +2
owsiane: OATLY BARISTA …………………………………..…..………….. +2

mleko bez laktozy ………………………………………………………………………. + 1

100% SPECIALITY ARABICA Z NAJLEPSZYCH EUROPEJSKICH PALARNI

EKSPRES FILTRY
dwa ziarna do wyboru -> wybierz

Podstawa:
nuty orzechów i kakao, subtelna kwasowość 
Sezonowe:
nuty owocowe, kwiatowe, bogaty aromat.
W kawach mlecznych charakter lodów 
owocowych

Jesteśmy członkami Speciality Coffee Association. Z OiW wywodzą się: Mistrz Polski Cup 
Tasters, dwukrotnie zajęliśmy 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Brewers. Jesteśmy 
wyróżnieni żółtą czapką Gault & Millau

KAWY SPECIALITY W ZIARNACH                               

I AKCESORIA DO PARZENIA W 

SKLEPIE PRZY BARZE!

*



KLASYCZNE

Herbata [400/800ml] …...…………..……..…………... 10/17
earl grey / zielona jaśminowa / grzaniec / rooibos

Herbata korzenna …………………………….……………... 14
kardamon, imbir, cynamon, jabłka, pomarańcze, cytryna, 
miód

MATCHA LATTE

Matcha Latte ..........................………..…….…………………... 15
Matcha, mleko 

Iced Matcha Latte ..........................………………….…….. 16 
Matcha, mleko, lód

HERBATY W CZARKACH
Najwyższej jakości liście z herbacianych ogrodów z 
różnych części Azji. Zaparzane w tradycyjny sposób, 
podawane w czarkach 130 ml. Liście można zalewać 
wielokrotnie, a każdy kolejna infuzja otwiera herbatę 
zmieniając smak naparu. 

Tanyang Gongfu Hong Cha  ……………………….…. 16
Chiny / Region: Fujian/ Krzew: Hong Cha
Aromat liści ma słodycz cukru trzcinowego i 
czekolady. Smak pełny, z nutami ziaren kakaowca, 
muscovado, suszonych owoców i brzoskwini. 

Winter Ming Jian Jade Oolong …………………..... 16
Tajwan / Region: Ming Jian / Krzew: Cui Yu
W naparze dominują wyraźne nuty jaśminu, konwalii, 
białych lilii i winogron. Herbata jest gładka i 
wyważona, ze słodkim, owocowym posmakiem.

Tokunoshima Benifuuki Wakocha …………..…. 16
Japonia / Region: Kagoshima / Krzew: Benifuuki
Japońska czarna herbata o intensywnym, owocowym 
aromacie. W czarce wyczujemy wiśnie, skórki 
pomarańczy i liczi. 

Ming Jian Roasted Hong Shui Oolong .…...... 16
Tajwan / Region: Ming Jian / Krzew: Si Ji Chun

Subtelna, gładka i nieco maślana. W naparze 
odnajdziemy oprócz wyraźnego charakteru prażenia, 
nuty liofilizowanych truskawek, wanilii i kadzideł. 
Bardzo niski poziom goryczy.

HERBATY  SPECIALITY OD THE TEA  I 

AKCESORIA DO PARZENIA W 

SKLEPIE PRZY BARZE!

MLECZNE ALTERNATYWY
wybraliśmy najlepsze na świecie

grochowe: SPROUD  …………………………………………………….………………..………. + 2
owsiane: OATLY BARISTA ……………………………………………………..……….…. + 2

mleko bez laktozy ……………………………………………………………………………….……. + 1



CIASTA STAŁE

Sernik nowojorski ……………………..….……….….………. 16    /    połowa …..…… 85    /     całe …….… 140

      Brownie ………………..………..……….………….……..... 13    /    połowa …..…… 50    /     całe …..….… 90

CIASTA ROTUJĄCE

Tarta oreo …………...………………………..………...…..….…… 15    /    połowa …..…… 65    /    całe …...….… 110

               Tort awokado ……..………….………………. 18    /    połowa …..…… 95    /    całe …...…… 170

Biszkopt malina - earl grey ………….……………..17   /     połowa …..…… 85    /    całe …...…… 150

        Pomarańczowe ……………..….……………….….. 15  /     połowa …..…… 65    /    całe …...….… 110

Banoffee ………………………………………………………………… 18  /     połowa …..…… 85    /    całe ……….… 140

Sernik jagodowy ………………………………………………. 16 /     połowa …….…… 85    /    całe ……….… 140

            Szarlotka ……………………………..………….. 14 /     połowa …….…… 60    /    całe ……….… 100

Nie bez powodu jesteśmy zwycięzcami łódzkiego Święta Czekolady, a sernik 
nowojorski nieoficjalnie jest uznawany za najlepszy w tej części Europy ;)

wegańskie                    bezglutenowe



BAJGLE

         CARROT LOX ……………..………………………..…... 17
Bajgiel pszenny / rukola / domowa ricotta z tofu / 
marchewka marynowana a’la łosoś  / czerwona 
cebulka / koperek

        HUMMUS ….………….…………...……………….…....… 17
Bajgiel pszenny  / rukola / domowy hummus / 
/domowe kiszonki /

        TOFU HOISIN ….……………….….…………....………. 17
Bajgiel pszenny  / rukola / tofu w glazurze teriyaki / 
zielony ogórek / czerwona cebulka /vegan majo

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.

*

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

wegańskie                   



KOKTAJLE/SMOOTHIES [350ml]

     Prażona truskawka  ………………….…...... 18
maślanka / prażony sezam / ziarna kakaowca / 
skórka z cytryny / miód / truskawka

     Elixir Tropical  ……….…………..………....……... 18
świeża marakuja / mango / sok pomarańczowy / 
cytryna / ziele angielskie / świeża mięta

     Fit Sweet  ……………………………………………...... 18
orzechy laskowe / chia / daktyle / wanilia / sól / 
syrop klonowy / mleko owsiane

LEMONIADY [350ml]

           Jallab  ……………….………….……………………..……. 15
syrop daktylowy / cytryna / rodzynki

           Lemoniada hibiscus  …………….…………. 15
hibiskus / cukier / estragon

              Lemoniada cascara  …….………..…. 15
cascara / cytryna / czarny bez /  cukier

SOKI WYCISKANE …………………..………………….…..………. 15
pomarańcza | grejpfrut | mix

NA GORĄCO

GHL ……………………….…………………..………….….……. 13
cytryna, imbir, miód

Czekolada na gorąco ………………..…….…… 13

Kakao ………………………………………………….….……. 10

Yerba Mate ……………………………………….….……. 12

NAPOJE BUTELKOWE 

Bombilla ………………………………….…..…..….…………...…….……. 12
classic, red, black, yellow

Sok Cappy ……………………….………………...………..…….…..……. 7

Moon Brothers ……………………………….………….………...……. 12
arbuz/mięta, grejpfrut/rozmaryn

Club Mate ………………………………………….….……….…......……. 13

Fritz Kola ………………………………………..…..……………...…....…… 14

Kombucha ………………………………..……...……….……….....…… 16
sencha / trawa cytrynowa + kaffir

Coca Cola …..……………………………………..…………….……..……. 7

Woda …………………………..………………………….….………..………….. 6
gazowana / niegazowana

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

Red Bull [0,25l] …………………………………….…….….………..……. 12

Thomas Henry tonic water [0,2l] ........................... 11
tonik rzemieślniczy 

Rainbow Mate [0,33l]...................................................... 12
kupując wspierasz Kampanię Przeciw Homofobii

NAJWIĘKSZY WYBÓR PIW 

BEZALKOHOLOWYCH - ZAPYTAJ 

PRZY BARZE!

słodki           orzeźwiający         wytrawny                 eksperymentalny

autorski           modern classic         na gorąco                inspirowane kawą



BUTELKA

Perła chmielowa [0,5l] ………………..…..…...….... 10

Miodne [0,5l] ……………….….…………….……………...….. 15

Cornelius [0,5l] ...................................................... 13
grejpfrutowy, bananowy

Warmińskie Rewolucje [0,5l] ………...……..…. 14

Kampinoskie ………………………………………...…….…...13
podwójnie chmielone, pszenne

Kormoran Witbier [0,5l] …………………….….……. 16

Kormoran 1/100 [0,5l] …………………..….……..……. 14

Kormoran 1/100 [0,5l] ……………....….…….…..…... 15
pigwowiec i miód

Bernard 10 [0,5l] ………………………………….…….....…. 12

Litovel Free [0,5l] ……………....….……….………………... 11
bezalkoholowe

Cydr Dzik [0,33l] ………………………………...………....…. 14

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.

*

*     PIWA RZEMIEŚLNICZE ……………………..………… 14-25

Funky Fluid, Inne Beczki, Pinta, Ale Browar, Trzech Kumpli, 
Perun, Hoplala, Za miastem i inne

PIWA BEZALKOHOLOWE I 
NISKOALKOHOLOWE 

KRAFTOWE i ZAGRANICZNE

NAJWIĘKSZY WYBÓR !!

ZAPYTAJ PRZY BARZE, CO AKTUALNIE 

MAMY DO WYBORU



BIAŁE

Wino domu [125/500/750] ……………. 12/45/65
Kraj: Włochy / Region: Abruzja / Szczepy: Trebbiano
Lekkie, świeże, wytrawne białe wino o bardzo 
intensywnym aromacie zielonych jabłek, cytryn i 
nektarynek

Casamaro [125/500/750] …………..…. 15/55/85
Kraj: Hiszpania / Region: Rueda / Szczepy: Verdejo
Lekkie, aromatyczne wino o nutach owoców 
tropikalnych, z przewagą ananasa, świeżej trawy 
i typowego dla odmiany Verdejo, kopru. 

Dry Blue Fish [125/500/750] ….…...… 17/65/95
Kraj: Niemcy / Region: Palatynat / Szczepy: Riesling
Aromat dojrzałej moreli i brzoskwiń. Wytrawny, 
harmonijny, gładki Riesling z żywą kwasowością. 

Demoiselle [125/500/750] ……..……... 17/65/95
Kraj: Francja / Region: Gaskonia / Szczepy: Gros 
Manseng
Dominują aromaty białych owoców: brzoskwinia, 
morela i mirabelka. W ustach świetna owocowość, 
oparta na delikatnej kwasowości i słodyczy.

NALEWAK

Frizzante Habitue [125/500/750] . 12/45/70
Kraj: Włochy / Region: Veneto / Szczepy: Glera, 
Trebbiano, Chardonnay

Doskonałe wino musujące, świeże, owocowe akcenty 
jabłek i dojrzałej gruszki z nutami białych kwiatów. 
Gładkie, harmonijne ze średnio wytrawnym finiszem.

CZERWONE

Wino domu [125/500/750] ………...…………..…. 12/45/65
Kraj: Włochy / Region: Abruzja / Szczepy: Montepulciano
Lekkie, świeże, wytrawne czerwone wino z wyraźnymi nutami 
czarnej i czerwonej porzeczki i delikatnym aromatem 
suszonej śliwki. 

Loteta [125/500/750] ………………..…….....…………. 15/55/85
Kraj: Hiszpania / Region: Aragonia / Szczepy: Granacha, 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah

Młode wino charakteryzuje się aromatami czerwonych 
owoców, głównie wiśni z delikatnymi, aksamitnymi taninami. 

Luccarelli Primitivo [125/500/750] .……... 17/65/95
Kraj: Włochy / Region: Apulia / Szczepy: Primitivo

Eleganckie i złożone w smaku wino pełne świeżych owoców - 
wiśni, czereśni i czarnej porzeczki. Gładkie i krągłe ze słodką 
nutą wanilii i przyjemnym ziołowym akcentem.

Retro [125/500/750] ………………………….….………. 18/70/100
Kraj: Włochy / Region: Abruzja / Szczep: Montepulciano

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

Grzane wino [białe / czerwone] [160] ………...…. 15
przyprawy / pomarańcza / jabłko / migdały / rodzynki / 
cukier trzcinowy / miód

Kir [125] …………………………..…………………………..….………….…..…. 18
białe wino wytrawne z dodatkiem Creme de Cassis



Gin Caffeine ..……………….……….……………...….... 26
cascara / gin / syrop czarny bez / cytryna

 

New York Sour ……………………….……….………….. 25
whisky / cytryna / cukier / czerwone wytrawne wino

Tom Collins Hibiscus ………………..…….…...…. 24
gin / hibiscus / cytryna / cukier / woda gazowana

 

SŁODKIE WYTRAWNE

ORZEŹWIAJĄCE EKSPERYMENTALNE

Holy Smoke ……….………………………………………………..…….. 33
mezcal / tequila / syrop imbirowo-miodowy / cytryna

Tonkish Coffee …………………….….…………...…………..…….. 26 
Jameson / własny syrop tonka / śmietanka / kawa speciality

Haiti Gimlet  ……………………………………………..…...…..…….. 29
rum Clarin /  kordiał gruszka-cynamon

Sevilla Sidecar ……………………………………..….….…….……. 27
gin pomarańczowy / likier pomarańczowy / Suze / cytryna

Chocolate Rum Manhattan  ……….…………………. 29
ciemny rum / aperol / likier czekoladowy

Żniwiarz ……….…...…..………………………………..……………….….. 24
whisky infuzowane rodzynkami / słód czekoladowy /
cytryna / woda gazowana

Pasikonik  …………………………………………....…..…….. 25
likier czekoladowy / likier miętowy / amaro 
montenegro / śmietanka

Coffecolada ……………………………….……...…..…….. 33 
rum ananasowy / likier wiśniowy / malibu / espresso 
/ syrop z płatków owsianych

Śliwka w rumie ………………………………...…..…….. 25
ciemny rum / śliwka / syrop klonowy / cytryna / 
bitters śliwkowy / cynamon

słodki           orzeźwiający         wytrawny                 eksperymentalny

autorski           modern classic         na gorąco                inspirowane kawą



Pozostałe [40 ml]

Aperol ……….………….……………...………...……….….………………………..……………… 14

Amaro Montenegro .…...………...…..….….………….……………..……………… 15

Averna …….………….……………...………...……….…………….……………….……………… 15

Beefeater ……….………….……………..….………….……………………..……….….……… 15

Campari ……….………….……………...……….………………………..……………….……… 14

Cointreau ……….………….………………...……………………………..….….……………… 15

Cynar ………………………………………………………………………………………..….……….. 14

El Jimador Blanco / reposado …………….………………….……...….……… 15/ 16

Espolon Tequila ….……………...……….……………………………….……….………… 19

Heering ………………..….……………...……….……………………………….……….………… 16

Hennessy ……….………….……………...……….…..……………………….…………..…… 20

Jagermeister ……….………….……………...………….………………………..….……… 15

Metaxa ……….………….………………..……….……………………………………..…………… 14

Mezcal …………………………………………………………………………………..……………….22

Mr. Black ….………….……………...………...……….….……………………..….…………… 20

Plantation white / dark  ……………………..….……………………..……..…………… 15

Plantation Overproof ……………….….……………………………...……..……… 20

Ron Colon Coffee Overproof …………………………………..……………  23

Union Pineapple rum ..…………………………………………...………..…….…… 19

Wódka

Finlandia czysta / limonka
[40 / 700  ml] ……………………...…….................................... 10/135
 
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] ………………………...…..…..…………..………...…... 13/160

Whisky [40 ml]

Ardbeg ………………………………………………………..………………………. 28

Bulleit Bourbon ……………….…………………………….……….…….….. 18

Brenne ………………………………………………………..………….….………… 29

Cotswold Sherry Cask .………………...…………………........…. 32

Dewars White Label .……………….……..………………....……...... 14

Jameson …….…………………………….……….….……………..…....…...…. 15

Jack Daniels ………………………………..….…….….…..………….….….........…. 17

Maker’s Mark ……….…...…………….……..…....……………....………… 23

Sexton …………………………………………………………………………………… 22

Singleton …………………..……………..………….…………………….…...…. 23

Oban …………………………………….…..….……….…………..………..…...…. 29



 

DANIA

BAJGIEL HUMMUS
zboża zawierające gluten, nasiona sezamu

BAJGIEL CARROT LOX
zboża zawierające gluten, soja, nasiona sezamu

BAJGIEL TOFU
zboża zawierające gluten, soja, nasiona sezamu

PAJDA AWOKADO
zboża zawierające gluten, jaja, mleko i produkty pochodne (masło)

PAJDA JAJECZNICA
zboża zawierające gluten, jaja, soja, mleko i produkty pochodne (masło)

TOSTY FRANCUSKIE
zboża zawierające gluten, soja

BREAKFAST BURRITO
zboża zawierające gluten, jaja, soja

ZIELONA SZAKSZUKA
zboża zawierające gluten, jaja

OWSIANKA
zboża zawierające gluten, orzechy

JAJA PO TURECKU
zboża zawierające gluten, jaja, mleko i produkty pochodne

DUTCH BABY
zboża zawierające gluten, jaja, gorczyca, mleko i produkty pochodne

PITA Z HUMMUSEM
zboża zawierające gluten, soja, mleko i produkty pochodne

POLENTA
mleko i produkty pochodne

CURRYDILLA
zboża zawierające gluten, soja

SPRING ROLLSY
zboża zawierające gluten (ze względu na sos sojowy, w którym jest 
pszenica),, soja

TALERZ MORNING
zboża zawierające gluten, soja, gorczyca, mleko i produkty pochodne, 
sezam

TALERZ EVENING
zboża zawierające gluten, soja, orzechy, sezam

CIASTA

SERNIK NOWOJORSKI
zboża zawierające gluten, soja, jaja, mleko i produkty pochodne, sezam

BROWNIE
zboża zawierające gluten, soja

AWOKADO
orzeszki ziemne

TARTA OREO
zboża zawierające gluten, soja, mleko i produkty pochodne

MALINA - EARL GREY
zboża zawierające gluten, jaja, mleko i produkty pochodne

SERNIK NA ZIMNO
zboża zawierające gluten, soja, mleko i produkty pochodne

ODWRÓCONE Z POMARAŃCZAMI
jaja, mleko i produkty pochodne, orzechy

BANOFFEE
zboża zawierające gluten, soja, mleko i produkty pochodne, sezam

BAR

CHAI LATTE / DIRTY CHAI
zboża zawierające gluten

COFFECOLADA
zboża zawierające gluten

FIT SWEET
zboża zawierające gluten, orzechy laskowe

PASIKONIK
mleko i produkty pochodne

PRAŻONA TRUSKAWKA
mleko i produkty pochodne, nasiona sezamu

TONKISH COFFEE
mleko i produkty pochodne

ŻNIWIARZ
zboża zawierające gluten

 ALERGENY Masz alergię, nie zapomnij poinformować o tym przy zamówieniu. 


