NATURALNA
Pasta dnia

13zł

Wegańskie pasty podane z chlebem
gryczanym i warzywami
Vegan spread of the day served with GF
bread and vegetables

Zupa egzotyczna

16zł

Zupy inspirowane kuchnią całego
świata
Exotic soup of the day

Zupa dnia

9zł/12zł

Zupy na bazie warzyw sezonowych
Soup of the day

Curry dnia

Falafel

25zł

Rozgrzewające curry na bazie
mleczka kokosowego podane z
ryżem

23zł

Trzy kotleciki z ciecierzycy podane z
sałatką tabbouleh, kimchi i hummusem

Warming curry dish of the day served with rice

Three falafel balls served with tabbouleh salad,
kimchi and hummus

Kotlet gryczany

Danie dnia

21zł

22zł

Kotlet z kaszy gryczanej i pieczarek
podany z surówką lub w formie
burgera z frytkami i sosem
czosnkowym

Własne potrawy przygotowane przez
naszych kucharzy
Do dania dnia mała zupa za 3zł

Buckwheat and mushroom cutlet served with
salad and chips or as a burger with chips on the
side and garlic sauce

Dish of the day or set meal (small soup and dish of
the day) for 25zł

Naleśnik na słodko

Kimchi
Frytki (chips)
Sos czosnkowy (garlic sauce)
Pieczywo gryczane (GF bread)

12zł

Bezglutenowy naleśnik z wegańską
nutellą i bananem
GF crepe with vegan nutella and banana

Ciasta (vegan cakes)
Desery (vegan desserts)

12zł
10zł

NAPOJE CIEPŁE
Kawa (coffee)
espresso
americano
cappucino
latte
flat white
przelew (drip)
mleko roślinne
złote mleko

NAPOJE ZIMNE

Herbata (tea)
8zł
9zł
english breakfast
9,50zł
earl grey
10zł
zielona (green)
10,50zł
peppermint
12zł
owocowa (fruit)
10zł
matcha latte
10zł
1zł
10zł
Napar imbirowy
11zł
Warming ginger and spices drink

KOKTAJLE
Passion smoothie 13zł
mango, banan, pomarańcz, kokos

Green smoothie 13zł
gruszka, jabłko, szpinak, imbir,
banan

8zł
10zł
3zł
7zł

Coco smoothie 13zł
kakao, banan, płaki owsiane,
mleko owsiane
Wegańskie / Vegan
Bezglutenowe / GF - produkty mogą
zawierać śladowe ilości glutenu

Mio Mio (banan, yerba,
cola, imbir/ginger)
10zł
sok wyciskany z
pomarańczy
13zł
sok jabłkowy
8zł
kurkumik- napój na
bazie kurkumy
10zł
woda gazowana,
niegazowana
5zł
kranówa za darmo

SHOTY
pokrzywa
zakwas z buraka
kimchi

5ł
7zł
5zł

