
ŚNIADANIA VEGE –––––-------------
VEGE SHAKSHUKA  16,90 PLN
pulpa pomidorowa, czarna fasola, kukurydza, 
cebula,  jajko, natka pietruszki, bagietka pszenna

VEGE BREAKIE PIZZA 19,90 PLN
ciasto na bazie mąki francuskiej, 
sos z pomidorów San Marzano z bazylią i oregano, 
ser mozzarella Galbani, jajko, warzywa grillowane,
rukola, sos aioli

VEGE FLAT & HUMMUS                17,90 PLN
flatbread, hummus, warzywa grillowane, jajko 
poche, sałatka aioli Tabbouleh, jalapeño

VEGE GRANOLA 18,90 PLN
jogurt grecki, granola, banan, granat, miód, 
mięta, gofr

EGGS SANDWICH 19,90 PLN
bułka pszenna, ser cheddar, szpinak, burak 
marynowany, jajka sadzone, sos aioli

ŚNIADANIA MEAT –––---–––--–-––––
SHAKSHUKA 18,90 PLN
pulpa pomidorowa, chorizo Barbacoa Picante, 
czarna fasola, kukurydza, cebula, jajko, natka 
pietruszki, bagietka pszenna

BREAKIE PIZZA 22,90 PLN
ciasto na bazie mąki francuskiej, sos pomidorowy 
z bazylią i oregano, ser mozzarella Galbani, jajko, 
bekon, rukola, sos aioli

FLAT & HUMMUS                 21,90 PLN
ROAST BEEF
flatbread, hummus, rostbef, jajko poche, sałatka 
aioli Tabbouleh, jalapeño

GRANOLA 20,90 PLN
jogurt grecki, granola, bekon, banan, granat, miód, 
mięta, gofr
 
BEKON SANDWICH 21,90 PLN
bułka pszenna, bekon, ser cheddar, szpinak, 
burak marynowany, jajka sadzone, sos aioli



KAWY–––-----------–––--–-–––––-–––––-–––––
#aiolifriend, wybierz swoje ulubione mleko: sojowe,  
chude, pełnotłuste, mleko bez laktozy

KAWA ZBOŻOWA 7,00 PLN 
ESPRESSO 7,00 PLN
ESPRESSO MACCHIATO 9,00 PLN
CAFE AMERICANO  9,00 PLN
CAPPUCCINO 11,00 PLN
CAFE ROMANO 11,00 PLN
sweet, sour, świeża mięta, espresso

CAFE LATTE 11,00 PLN
ESPRESSO TONIC   15,00 PLN
tonic, espresso, cytryna

KAWY AIOLI –––-----------–––---–-–––––-–––––-
#aiolifriend, wybierz swoje ulubione mleko: sojowe, pełnotłuste, 
mleko bez laktozy

RED VELVET 16,00 PLN
kawa, sok z buraka, mleko, syrop waniliowy, syrop biała czekolada, 
bita śmietana

ADVOKAT DIABŁA 23,00 PLN
kawa, adwokat, mleko, bita śmietana

GINGER LATTE 15,00 PLN

LEMONIADY  –––-----------–––--–-–––––-–––––-
CYTRYNOWA  16,00 PLN 
sok z cytryny, syrop cukrowy, woda

TRUSKAWKA X ŻURAWINA   16,00 PLN
truskawki, żurawina, sok z cytryny, woda

BAZYLIOWA  16,00 PLN
bazylia, syrop cukrowy, sok z cytryny, woda

GREJPFRUT X ROZMARYN  16,00 PLN
grejpfrut, syrop rozmarynowy, woda

APPLE BUBBLE  16,00 PLN
jabłka, syrop guma balonowa, sok z cytryny, woda 

KOKTAJLE OWOCOWO-WARZYWNE–––-----------–––--
ELVIS PARSLEY  16,00 PLN
kiwi, jabłka, pietruszka, sok z cytryny

� FIT  16,00 PLN
świeżo wyciskany sok z grejpfruta i pomarańczy, imbir, miód

� LASSI 16,00 PLN
mango, maliny, jogurt grecki, mleko sojowe

ŚLIWKA W MIODZIE 16,00 PLN 
śliwki, jagody, jabłka, banan

 

KOKTAJLE BEZALKOHOLOWE–––-----------------–––--
�  SUNSET  18,00 PLN
truskawki, mango, sok z cytryny, monin yuzu

CHILI CO? 18,00 PLN
sok ananasowy, chili, syrop kokosowy, żurawina

MOJITO VIRGIN 18,00 PLN
śliwka, syrop śliwkowy, limonka, mięta

 

KOKTAJLE ALKOHOLOWE–––--------------------–––--
� BELLINI CRANBERRY  15,00 PLN
wino musujące, żurawina, syrop z białego bzu

� BELLINI RASPBERRY  15,00 PLN
wino musujące, maliny, syrop lawendowy

� BELLINI ORANGE 15,00 PLN
wino musujące, sok pomarańczowy, syrop z marakui

� BELLINI 21,00 PLN 
wino musujące, syrop bazyliowo-rozmarynowy, syrop cukrowy, 
brzoskwinia

�  KOKTAJL SZEFA BARU            23,00 PLN 
stworzony specjalnie dla Was #aiolifriends! Zapytaj!

 


