
Breakkie pizza 480 g  22.90,-
Ciasto na bazie mąki francuskiej, sos na bazie włoskich
pomidorów, szpinak, ser mozzarella, bekon, jajko, sos Aioli

Bacon sandwich na chałce 350 g  19.90,-
Chałka, ser cheddar, bekon, burak marynowany, rukola,
sałata fryza, cebula karmelizowana, 2 jajka, sos Aioli

Szakszuka chorizo 350 g  23.90,-
Pomidory pelati , jajko, chorizo Barbacao Picante,
cebula czerwona, fasola czerwona, ciecierzyca,
nać pietruszki, prażone pestki dyni , bagietka korzenna

Veggie pizza 480 g  20.90,-
Ciasto na bazie mąki francuskiej, sos na bazie włoskich
pomidorów, ser mozzarella, pieczarki, szpinak, jajko, sos Aioli

Espresso oatmeal 480 g  19.90,-
Krem waniliowy, płatki owsiane, espresso, sos czekoladowy,
owoce sezonowe, mięta

Kawa zbożowa 180 ml  12.90,-
Cafe Americano 150 ml  12.90,- 
Cappuccino 170 ml  12.90,-
Latte 200 ml  14.90,-
Cafe Romano 130 ml  12.90,- 
Syrop cukrowy, sok z cytryny, świeża mięta, espresso

Espresso Tonic 130 ml  15.90,-
Tonic, espresso, cytryna

Skinny Almond  18.90,-
Kawa, mleko, syrop migdałowy, płatki migdała,
syrop czekoladowy, bita śmietana, rafaello
*z dodatkiem whisky Dubliner 30 ml + 12.00,-

Kit Kat  18.90,-
Kawa, mleko, baton Kit Kat, syrop  cukrowy, bita śmietana
*z dodatkiem whisky Dubliner 30 ml + 12.00,-

Omlet & chorizo toast  24.90,-
Chleb wiejski, omlet, chorizo, cebula karmelizowana,
pomidorki koktajlowe, rukola, pieprz czerwony, sos Aioli

Poche egg  22.90,-
Jajka poche, rukola, burak marynowany, sos holenderski,
chleb wiejski, sos winegret 

Poche egg x salmon  34.90,-
Jajka poche, łosoś wędzony, rukola, burak marynowany,
sos holenderski, chleb wiejski, sos winegret 

Material girl breakfast  23.90,-
Chałka, mascarpone, sos waniliowy, puder malinowy,
puder z orzechów włoskich, cynamon, owoce sezonowe 

deser Poproś kelnera
o prezentacje deski deserów!

19.90,-

śniadaniaśniadania
Margarita Strawberry 200 ml  26.90,-
Tequila Salitos 40 ml, sok z cytryny, syrop cukrowy,
truskawki, crusta z cukru

Pear Margarita 200 ml  27.90,-
Salitos silver 40 ml, gruszka, sok z cytryny 30 ml,
syrop gruszkowy 20 ml

Martini Fiero Tonic 200 ml  25.90,-
Martini Fiero 100 ml, tonik 100 ml, pomarańcza

Martini Asti On Ice 150 ml  27.90,-
Martini Asti 150 ml

Martini Prosecco 150 ml  18.90,-

śniadania
Ananas – ogórek  16.90,-
Ananas, ogórek, sok z cytryny, syrop cukrowy, woda 

Bazylia – melon  16.90,-
Bazylia, melon, syrop rozmarynowy, sok z cytryny, woda 

Winogoro – ogórek  16.90,-
Winogrona, ogórek, sok z cytryny, mięta, sok winogoronowy 

Cytrynowa  16.90,-
Sok z cytryny, syrop cukrowy, woda

Ceny podane w PLN. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Do grup od 10 osób doliczane jest 10% serwisu. Karta alergenów dostępna

u managera restauracji. Opakowanie na wynos - 2 PLN.
*Promocja obowiązuje tylko na miejscu. Kurs Aioli 1 EURO = 4.5 PLN.

Green Power  18.90,-
Jarmuż, gruszka, syrop gruszkowy, syrop matcha tea  

Tropical Mango  18.90,-
Jogurt naturalny, ananas, mango, wiórki kokosowe, banan,
syrop cukrowy

Squirrel's Smile  19.90,-
Mleko kokosowe, odżywka białkowa, orzechy włoskie,
borówka, syrop waniliowy, jogurt grecki 

Mr Popeye  26.90,-
Awokado, olej kokosowy, odżywka białkowa, szpinak,
mleko migdałowe

lemoniadyza 1 euro!za 1 euro!
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Ronnefeldt Classic Tea 250 ml  11.90,- 
#Aiolifriend, zapytaj kelnera o dostępne smaki

White Raspberry  17.90,-
Hebata biała, maliny, cytryna plastry, mięta, sok malinowy 

Green Cucumber  17.90,-
Herbata zielona, świeży ogórek, mięta, cytryna, syrop cukrowy

HERBATY

mrożonemrożone

KOKTAJLEKOKTAJLE
alkoholowealkoholowe

KOKTAJLEKOKTAJLE
owocowo-warzywneowocowo-warzywne

PON-PT ŚNIADANIE ZA 1  EURO DO NAPOJU ZE STRONY ŚNIADANIOWEJ 
SOB-NDZ KAWA KLASYCZNA* ZA 1  PLN DO ŚNIADANIA

w cenie reuglarnej

*

*

*

*


