ŚNIADANIA
BREAKFAST

24

ZŁ

Z KAWĄ LUB HERBATĄ W CENIE | WITH COFFEE OR TEA INCLUDED

BREAKFAST BURGER* 24 PLN
Burger wołowy w sezamowej bułce, sadzone jajko, marynowana czerwona cebulka, świeży szpinak, jarmuż i domowy sos remoulade. Podawany z frytkami.
Beef burger with sesame bun, fried egg, marinated red onion, fresh spinach, kale and homemade remoulade sauce. Served with fries.

*Wymień grillowaną wołowinę na wegetariańską opcję Linda McCartney
Change grilled beef for Linda McCartney veggie option.

ENGLISH BREAKFAST 24 PLN
Dwa sadzone jajka, grillowane kiełbaski i pomidor, chrupiący bekon oraz fasolka z sosem BBQ. Podawane z grzankami i świeżą sałatką.
Two fried eggs, grilled sausages, tomato and crispy bacon with BBQ cowboy beans. Served with toasts and fresh salad.

POLISH BREAKFAST 24 PLN
Jajecznica z dwóch jaj, grillowane kiełbaski, marynowana czerwona cebulka i dwa plastry żółtego sera. Podawane ze świeżą sałatą, sosem chrzanowym i ciemnym pieczywem.
Scrambled eggs, grilled sausages, marinated red onion and two slices of cheese. Served with fresh lettuce, horseradish sauce and wholemeal bread.

FRIED TOFU SANDWICH

24 PLN

Chrupiące tofu w panierce, marynowane w sosie sojowym i podawane w ciabacie z awokado, plastrami pomidora, sałatą oraz sosem Aioli.
Crispy tofu marinated in soy sauce and served in ciabatta bun with avocado, tomato, lettuce and Aioli sauce.

EKSTRA DODATKI DO TWOJEGO ŚNIADANIA
UPGRADE YOUR BREAKFAST WITH
Jajko
Egg 2.00 PLN

Pieczone grzyby
4.00 PLN
Mushrooms

Bekon
Bacon 4.00 PLN

Ser cheddar
4.00 PLN
Cheddar cheese

Grillowana kiełbaska
5.00 PLN
Grilled sausage

Awokado
Avocado 9.90 PLN

Do każdego śniadania serwujemy kawę z ekspresu przelewowego (z darmową dolewką) lub herbatę.
All breakfast prices include filter coffee with free refill or tea.

Guacamole 9.90 PLN

NAPOJE GORĄCE
HOT BEVERAGES

NAPOJE
BEVERAGES

W cenie każdego śniadania serwujemy herbatę lub kawę
z ekspresu, przygotowaną tak jak lubisz - americano,
klasyczna z mlekiem, cappuccino, caffe latte lub espresso.
All breakfast prices include tea or coffee served just
the way you like it - americano, white coffee, cappuccino,
caffe latte or espresso.

Sok Cappy 355 ml (pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, grejpfrutowy, pomidorowy)

9 pln

Cappy juice 355 ml (orange, apple, black currant, grapefruit, tomato)
Świeży sok z pomarańczy lub grejpfruta 250 ml 		
Fresh orange or grapefruit juice 250 ml

		

Kropla Beskidu (niegazowana) 330 ml		
Americano 200 ml						
10 pln
Kawa z mlekiem 200 ml 					

11 pln

White coffee 200 ml
Cappuccino 200 ml					11 pln
Caffe latte 300 ml						
14 pln

18 pln

9 pln

Kropla Beskidu (still) 330 ml
Kropla Delice (gazowana) 330 ml			

9 pln

Kropla Delice (sparkling) 330 ml
Woda filtrowana (gazowana/niegazowana)*		
Filtered water (still/sparkling)*

5 pln

			

Mimosa 180 ml						22 pln

Caffe latte doppio 300 ml				

15 pln

Espresso 30 ml						

8 pln

Espresso doppio 60 ml 					

11 pln

Bloody Mary 350 ml					

24 pln

Espresso macchiato 50 ml 				

9 pln

Virgin Bloody Mary 470 ml				

14 pln

Kawa mrożona 250 ml					

15 pln

Ice coffee 250 ml

Prosecco 120 ml						19 pln

				

Herbata (różne smaki) 250 ml				

9 pln

Tea (selection of flavours) 250 ml
Mleko roślinne						+2 pln
Wszystkie nasze kawy możesz zamówić z mlekiem roślinnym.			
Plant-based milk

All our coffees can be ordered with plant-based milk.

*darmowa dolewka/ free refill

*darmowa dolewka/ free refill

