Mili Goście!
W Cafe Misja oferujemy wiele smakowitości dla podniebienia.
Serwujemy kawę Bristot Tiziano - mieszankę ziaren arabiki
z Ameryki Środkowej z niewielką ilością robusty
oraz najwyższej jakości naturalne herbaty.
Dla orzeźwienia polecamy wyśmienite koktajle owocowe.
Na smakoszy słodkości czekają pyszne desery lodowe,
gęsta gorąca czekolada oraz domowe ciasta.
Z kolei szukającym tzw. „konkretów” proponujemy
wytrawne tarty, piadiny i tosty.
W naszym menu znajdziecie też regionalne piwa,
wina z włoskiej winnicy Gennari oraz inne trunki.
Jednak Cafe Misja to coś więcej ....
…...to kawiarnia kulturalna.
Przez cały rok organizujemy liczne wydarzenia kulturalne:
kameralne koncerty, promocje książek, wystawy i wernisaże,
spotkania autorskie, podróżnicze, misyjne lub o tematyce lokalnej.
W naszej kawiarni można też zakupić publikacje dotyczące
Poznańskiej Fary, miasta Poznania i Wielkopolski.
Cafe Misja to idealne miejsca na spotkania towarzyskie, rodzinne i biznesowe.
Organizujemy też imprezy okolicznościowe z uzgodnionym menu i cateringiem.
Codziennie dokładamy starań, aby każdy z naszych Gości
był zadowolony z pobytu i chętnie wracał :)

Serdecznie zapraszamy!
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SPIS TREŚCI
Kawy / Coffee
Herbaty / Tea
Koktajle / Coctails
Czekolady / Chocolate
Desery / Desserts
Domowe ciasta / Homemade cakes
Dania na ciepło / Warm meals:
Tarty wytrawne / Tarts
Tosty grillowane / Grilled toasts
Piadiny / Tortillas
Przekąski / Snacks
Napoje / Drinks
Drinki bezalkoholowe / Alcohol free drinks
Drinki / Alkoholic drinks
Piwa / Beer
Wina / Wine
Alkohole czyste / Shots
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KAWY/COFFEE
Espresso 6 zł

klasyczny napar kawowy o intensywnym i szlachetnym smaku / classic coffee with intensive and noble flavour

Espresso Macchiato 7 zł

espresso z niewielką ilością mlecznej piany / espresso with a bit of milk foam

Espresso Doppio 9 zł

podwójna porcja małej przyjemności / double small pleasure

Doppio Macchiato 10 zł

espresso doppio z dodatkiem mlecznej piany / espresso doppio with milk foam

Espresso Lodowe / Espresso with Ice 9 zł

gałka lodów waniliowych polana gorącą porcją pobudzającego espresso / one scoop of vanilla ice cream coated with
a portion of energising espresso

Kawa Czarna / Black Coffee 7 zł

parzona na pojedynczym espresso / black coffee with single espresso

Duża Czarna / Large Black Coffee 10 zł

parzona na podwójnym espresso / black coffee with double espresso

Kawa Biała / White Coffee 8 zł
kawa z mlekiem / coffee with milk

Duża Biała / Large White Coffee 12 zł

parzona na podwójnym espresso, z mlekiem / black coffee with milk and double espresso

Cappuccino 9 zł

espresso serwowane z mlekiem i puszystą, delikatną mleczną pianą / espresso served with warm milk and delicate
milk foam

Latte 10 zł

bardzo mleczna kawa z delikatną pianką / very milky coffee with delicate foam

Latte smakowe / Flavoured Latte 13 zł

o wybranym smaku np.: karmel, kokos, wanilia, orzech laskowy, migdał / very milky coffee with delicate foam and
flavoured syrup f.e.: caramel, coconut, vanilla, hazelnut, almond

Kawa po wiedeńsku / Viennese Coffee 10 zł

czarna kawa z bitą śmietaną / black coffee with whipped cream

Latte Grande 14 zł

mleczna kawa z podwójną porcją espresso i delikatną pianką / large milky coffee with delicate foam and double
espresso

Latte Grande smakowe / Flavoured Latte Grande 17 zł

mleczna kawa z podwójną porcją espresso i syropem smakowym / large milky coffee with double espresso and
flavoured syrup
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Mocca Choca 16 zł

espresso z gorącą czekoladą, odrobiną piany mlecznej i bitą śmietaną / espresso with hot chocolate,
whipped and a little bit of milk foam

Koliber / Hummingbird 17 zł

słodka, deserowa kawa o bardzo orzechowym smaku, z gorącą czekoladą i bitą śmietaną / sweet coffee with hot
chocolate and intensive nutty flavour

*Na życzenie kawy podajemy z dodatkową porcją espresso (+ 3 zł) lub z mlekiem roślinnym (+ 2 zł)

KAWY Z ALKOHOLEM / COFFEE WITH ALCOHOL
Baileys Special 18 zł

espresso z dodatkiem irlandzkiego likieru Baileys, lodów waniliowych i bitą śmietaną / espresso with Baileys irish
cream, vanilla ice cream and whipped cream

Kawa po Irlandzku / Irish Coffee 18 zł

czarna kawa z irlandzką whisky przepalaną brązowym cukrem i z bitą śmietaną / black coffee with whiskey and
whipped cream

Kawa po Cesarsku / Imperial Coffee 17 zł

czarna kawa dosładzana miodem, z ajerkoniakiem i bitą śmietaną / black coffee with honey, egg liqueur and
whipped cream

Kuszący Migdał / Coffee with Amaretto 16 zł

czarna kawa z amaretto, bitą śmietaną i płatkami migdałów / black coffee with almond Amaretto and whipped
cream

KAWY MROŻONE / ICED COFFEE
Mrożone Latte / Iced Latte 11 zł

mleczna kawa serwowana na lodzie, podawana z syropem smakowym: karmel, kokos, wanilia, orzech laskowy, migdał,
mięta, truskawka, mango, banan / milk coffee with ice cubes, goes very well with flavoured syrups: caramel,
coconut, vanilla, hazelnut, almond, mint, strawberry, mango, banana

Mrożone Latte Delux / Iced Latte Delux 14 zł

bardzo mleczna kawa serwowana z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną / very milky coffee with scoop of vanilla
ice cream and whipped cream

Mrożone Frappe / Iced Frappe 14 zł

kawa mrożona o wybranym smaku: karmel, kokos, wanilia, orzech laskowy, migdał, mięta, truskawka, mango, banan /
frozen coffee goes very well with flavoured syrups: caramel, coconut, vanilla, hazelnut, almond, mint, strawberry,
mango, banana

Mrożone Coffee Baileys / Iced Baileys 18 zł

porcja espresso z dodatkiem likieru śmietankowego Baileys, zmiksowana z lodami waniliowymi, podawana z bitą
śmietaną / espresso with creamy Baileys, blended with vanilla ice cream served with whipped cream
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HERBATY / TEA
English Breakfast 7 zł

klasyczna mieszanka czarnych herbat cejlońskich / classic blend of black Ceylon tea

English Breakfast z konfiturą 9 zł

klasyczna mieszanka czarnych herbat cejlońskich podawana z konfiturą malinową / classic blend of black Ceylon
tea with raspberry jam

Earl Grey Imperial 8 zł

czarna indyjska herbata wzbogacona kalabryjską bergamotką / Indian black tea flavoured with calabar bergamot

Special Gunpowder 8 zł

klasyczna, zielona, chińska herbata o dobroczynnych właściwościach / classic chinese tea with beneficial features

Special Jasmine 8 zł

zielona herbata tworzona według starożytnej chińskiej receptury, wzbogacona o świeże kwiaty jaśminu / green tea
produced according to the ancient chinese recipe, enriched with fresh jasmine flowers

Special Mint 8 zł

zielona herbata o bardzo intensywnym, miętowym smaku / green tea with mint

Pu-Erh 8 zł

czerwona herbata pochodząca z regionu Yunnan o specyficznym smaku i kolorze, znana ze swych leczniczych
właściwości / the from the region of Yunnan with specific flavour and colour, known for its medical features

Frutti di Bosco 9 zł

znakomita mieszanka owoców lasu z dodatkiem kwiatów róży i hibiskusa / excellent mix of forest fruits with
flowers of rose and Hibiscus

Mon Amour 9 zł

ciekawa mieszanka owocowa o smaku ciasteczek truskawkowych / interesting fruit combination with a flavour af
strawberry cookies

Pai Mu Tan 9 zł

biała herbata wyjątkowa w smaku i w kolorze / white tea, excellent in taste and colour

Herbata mrożona / Flavoured Iced Tea 9 zł

serwowana z lodem i syropem o wybranym smaku: karmelowym, miętowym, bananowym, mango, kokosowym,
truskawkowym lub grenadiny / iced tea with chosen flavour: caramel, coconut, banana, vanilla, hazelnut, almond,
mint, strawberry, mango or grenadine

Yerba Mate 10 zł

napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego, bogaty w naturalne substancje pobudzające, o wielu pożądanych
właściwościach leczniczych, w cenie dolewka wrzątku / rich in natural stimulants, with a number of desirable
therapeutic properties, priced refill hot water
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HERBATY SPRAWIEDLIWEGO HANDLU / FAIR
TRADE TEA
Herbata czarna aromatyzowana Sri Lanka / Black flavored tea Sri Lanka 9 zł
smak owoców leśnych / flavor of forest fruits
Herbata Rooibos RPA / Rooibos Tea RSA 9 zł
z pomarańczą i cynamonem / with orange and cinnamon

Herbata Rooibos RPA / Rooibos Tea RSA 9 zł
ze śliwką i cynamonem / with plum and cinnamon

Herbata Rooibos RPA / Rooibos Tea RSA 9 zł
z trawą cytrynową / with lemon grass

Herbata Owocowa BIO Burkina Faso / Friut Tea BIO Burkina Faso 9 zł
z ananasem, marakują i mango / with pineapple, passion fruit and mango

Czysty kwiat hibiskusa Burkina Faso / Pure Flover of Hibiskus Burkina Faso 9zł
Trawa cytrynowa BIO Boliwia / Lemon Grass Bio Bolivia 9 zł

KOKTAJLE / COCKTAILS
Księżycowy / The Moon Cocktail 14 zł

koktajl na bazie jagód, bananów i soku bananowego / cocktail with blueberries, banana and banana juice

Eden / Eden Cocktail 14 zł

orzeźwiający koktajl malinowo-brzoskwiniowy na bazie Sprite'a / delicious refreshing raspberry and peach
cocktail with Sprite

Małpi Gaj / Monkeyish Grove 14 zł

koktajl na bazie zmiksowanych bananów i kiwi oraz soku bananowego / cocktail with banana juice, blended banana
and kiwi

Letni / Summer Cocktail 13 zł

koktajl z ananasami i truskawkami oraz sokiem pomarańczowym z mocną nutą mango / pineapple and strawberry
cocktail with orange juice and mango aroma

Mleczny Koktajl Owocowy / Fruit Milk Cocktail 12 zł

do wyboru truskawki, jagody, maliny, banan lub mix owoców / with chosen fruit: strawberries, blueberries,
raspberries, banana or mix of fruit
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CZEKOLADY / CHOCOLATE
Czekolada / Chocolate 12 zł

porcja mocno aromatycznej czekolady / very aromatic hot chocolate

Con Panna 14 zł

porcja gorącej czekolady serwowana z bitą śmietaną / hot chocolate served with whipped cream

Czekolada smakowa / Flavored chocolate 14 zł

gorąca czekolada o dowolnie wybranym smaku: karmel, kokos, banan, wanilia, orzech laskowy, migdał, mięta,
truskawka, mango, grenadina /hot chocolate with chosen flavour: caramel, coconut, banana, vanilla, hazelnut,
almond, mint, strawberry, mango, grenadine

Mleczna Krówka / Very Milky Chocolate 14 zł

gorąca czekolada z kawałkami pysznej, białej czekolady / hot chocolate with chunks of delicious white chocolate

Meksykańska / Mexican Chocolate 13 zł

mocno rozgrzewająca czekolada z dodatkiem chilli / hot and spicy chocolate with chili

Indyjska / Indian Chocolate 13 zł

mocno aromatyczna czekolada doprawiona imbirem, cynamonem i kardamonem / very aromatic chocolate flavoured
with ginger, cinnamon and cardamon

Indyjska Deluxe / Indian Deluxe Chocolate 15 zł

dobrze doprawiona imbirem, cynamonem i kardamonem czekolada ze świeżą pomarańczą / very aromatic chocolate
flavoured with ginger, cinnamon and cardamon served with fresh orange

Orzechowa wariacja / Nut variation 16 zł

czekolada z syropami o smaku migdałów, orzechów laskowych i kokosów podawana z bitą śmietaną / chocolate with
mix of nut syrups: almond, hazelnut and coconut and whipped cream

Truskawkowe halo / Chocolate with Strawberries 16 zł

gorąca czekolada z truskawkami i bitą śmietaną / hot chocolate with strawberries and whipped cream

CZEKOLADY Z ALKOHOLEM / CHOCOLATE WITH ALCOHOL
Klasztorna / Monk's Chocolate 15 zł

czekolada z miodem pitnym / hot chocolate with mead

Węgierska / Hungarian Chocolate 16 zł

czekolada z wiśniówką / hot chocolate with cherry liqueur

Włoska / Italian Chocolate 18 zł

czekolada z dodatkiem Amaretto, lodów waniliowych, bitą śmietaną i płatkami migdałów / hot chocolate with almond
Amaretto, vanilla ice cream and whipped cream

Irlandzka / Irish Chocolate 20 zł

czekolada z dodatkiem irlandzkiego likieru Bailays, podawana z lodami waniliowymi i bitą śmietaną / hot chocolate
with Baileys, vanilla ice cream and whipped cream
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DESERY / DESSERTS
Anioł / Angel 17 zł

deser przygotowany na gorących malinach, z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną / vanilla ice cream prepared
with hot raspberries and whipped cream

Owocowy Sad / Fruit Garden Dessert 20 zł

lody truskawkowe i waniliowe w towarzystwie dużej porcji owoców: banana, kiwi, brzoskwini i ananasów oraz bitej
śmietany i sosu malinowego / strawberry and vanilla ice cream with fruits: banana, kiwi, peach and pineapple,
whipped cream and raspberry souce

Królewski / Royal Dessert 22 zł

gorące maliny i jagody z 3 gałkami lodów waniliowych, sosem czekoladowym oraz bitą śmietaną / hot raspberries
and blueberries with vanilla ice cream, chocolate souce and whipped cream

Truskawkowy Pocałunek / Strawberry Kiss Dessert 19 zł

deser na gorących truskawkach i gorącej czekoladzie, z gałką lodów truskawkowych oraz bitą śmietaną / hot
strawberries and hot chocolate with strawberry ice cream and whipped cream

Przekładaniec / Layer Dessert 16 zł

porcja gorącej czekolady z lodami waniliowymi i bitą śmietaną przekładana sosem malinowym / vanilla ice cream
with raspberries souce, hot chocolate and whipped cream

Bakaliowy Szał / Dried Fruit Bomb 15 zł

lody czekoladowe i waniliowe w towarzystwie bakalii, bitej śmietany i polewy karmelowej / chocolate and vanilla ice
cream with dried fruit and nuts, whipped cream and caramel souce

Zestaw Milusińskich / The Cuddly's Set 14 zł

trzy gałki lodów: czekoladowych, waniliowych i truskawkowych z bitą śmietaną i polewą karmelową/ chocolate,
vanilla and strawberry ice cream with whipped cream and caramel souce

Deserek Malutki / Tiny Dessert 16 zł

mały deser na bazie gorącej czekolady, z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną / small portion of hot chocolate
with vanilla ice cream and whipped cream

Owocowe Tango / Fruit Salad 17 zł

sałatka owocowa: banan, kiwi, brzoskwinia i ananas polane słodkim syropem mango/ bananas, kiwi, peach, pineapple,
flavoured syrup
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DOMOWE WYPIEKI / HOMEMADE CAKS
Boski Karmel / Caramel Cake 13 zł

kruche ciasto z orzechami i dżemem z czarnej porzeczki, przełożone karmelem, podawane z bitą śmietaną i słodką
polewą / shortcrust pastry with nuts and black currant jam filled with a layer of caramel, served with whipped
cream

Sernik / Cheese Cake 14 zł

na cieście kakaowym, podawany z bita śmietaną, gorącymi malinami i słodką polewą / cake made out of cheese with
coca base served with whipped cream and raspberries

Szarlotka / Apple Pie 14 zł

puszysty spód z kawałkami jabłek, podawana na ciepło z bitą śmietaną i słodka polewą / shortcrust pastry covered
with shredded apples and streusel topping, served with whipped cream

Szarlotka a la Mode / Apple Pie a la Mode 16 zł

puszysty spód z kawałkami jabłek, podawana z lodami waniliowymi i bitą śmietaną / shortcrust pastry covered with
shredded apples and streusel topping, served with vanilla ice cream and whipped cream

+ Ciasto sezonowe

w karcie sezonowej

/ Seasonal Cake

on the seasonal page of Menu card

DANIA NA CIEPŁO / HOT MEALS
Tarta z kurczakiem i warzywami / Chicken and Vegetables Tart 17 zł

kruche ciasto, kurczak, brokuły, papryka, marchew, cebula / middle shortcrust pastry, chicken, broccoli, pepper,
carrot, onion

Tarta ze szpinakiem i gruszką / Spinach and Pear Tart 17 zł

kruche ciasto, szpinak, gruszka, ser Feta / middle shortcrust pastry, spinach, pear Feta cheese

Tarta z burakami i kozim serem / Beetroots and Goat Cheese 17 zł

kruche ciasto, buraki, kozi ser, mozzarella / middle shortcrust pastry, beetroots, goat cheese, mozzarella

* Do każdej tarty podajemy sos czosnkowy / With every tart goes garlic sauce

Tost z grillowanym kurczakiem / Grilled Chicken Toast 10 zł

1 tost z kurczakiem, żółtym serem, pomidorem / 1 toast with grilled chicken, cheese, tomato

Tost z łososiem / Salmon Toast 10,5 zł

1 tost z łososiem, cebulą, pomidorem, serem mozzarella / 1 toast with salmon, onion, tomato, mozzarella

Tost z pomidorem i mozzarellą / Tomato and Mozzarella Toast 9 zł
1 tost z pomidorem i serem mozzarella / 1 toast with tomato, mozzarella

Tost z szynką i serem / Ham Toast 9,5 zł

1 tost z szynką, żółtym serem i pomidorem / 1 toast with cheese, ham, tomato
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Tosty z grillowanym kurczakiem / Grilled Chicken Toasts 17 zł

2 tosty z kurczakiem, żółtym serem, pomidorem / 2 toasts with grilled chicken, cheese, tomato

Tosty z łososiem / Salmon Toasts 18 zł

2 tosty z łososiem, cebulą, pomidorem, serem mozzarella / 2 toasts with salmon, onion, tomato, mozzarella

Tosty z pomidorem i mozzarellą / Tomato and Mozzarella Toasts 15 zł
2 tosty z pomidorem i serem mozzarella / 2 toasts with tomato, mozzarella

Tosty z szynką i serem / Ham Toasts 16 zł

2 tosty z szynką, żółtym serem i pomidorem / 2 toasts with cheese, ham, tomato,

Piadina z grillowanym kurczakiem / Grilled Chicken Piadina 17 zł

pszenne ciasto, twarożek, grillowany kurczak, rukola, pomidor, ser mozzarella / wheat tortilla, cottage cheese,
grilled chicken, rocket, tomato, mozzarella

Piadina z łososiem wędzonym / Salmon Piadina 18 zł

pszenne ciasto, twarożek, łosoś wędzony, pomidor, cebula, ser mozzarella / wheat tortilla, cottage cheese, salmon,
tomato, onion, mozzarella

Piadina z pomidorem i mozzarellą / Tomato and Mozzarella Piadina 15 zł

pszenne ciasto, twarożek, ser mozzarella, pomidor, bazylia / wheat tortilla, cottage cheese, mozzarella, tomato,
basil

PRZEKĄSKI SPRAWIEDLIWEGO HANDLU /
FAIR TRADE SNACKS
Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu pomagasz zwalczać pracę dzieci, niewolnictwo i nędzę
w krajach ubogiego Południa. Umożliwiasz poprawę warunków życia i pracy drobnych rolników
i pracowników najemnych z krajów rozwijających się, wspierasz zrównoważony rozwój społeczności
lokalnych oraz ochronę środowiska naturalnego. / When You buy Fair Trade products, You help to fight
children work, slavery and poverty in Third World countries back. You are able to make live of poor
manufacturers, farmers and employees from developing countries easier. You support equal
development of local communities and protect natural environment.

Ciasteczka z orkiszu i komosy ryżowej / Spelt and Quinoa Cookies ok.17 zł *
o cenę zapytaj kelnera/ for price ask your waiter

Suszone owoce / Dried Fruits ok.15 zł *

daktyle, banany, mango, papaja, ananasy / dactyls, bananas, mango, papaya, pineapple
o cenę zapytaj kelnera/ for price ask your waiter

Orzechy brazylijskie lub nerkowca / Brazilian or Cashew Nuts ok. 15 zł *
o cenę zapytaj kelnera/ for price ask your waiter

*Cena uzależniona od kursu dolara
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PRZEKĄSKI / SNACKS
Paluszki / Salty Sticks 100g 5 zł
Orzeszki solone / Salty nuts 150g 9 zł

NAPOJE / DRINKS
Sok ze świeżo wyciskanych owoców / Freshly squeezed juice 0,2l 10 zł
pomarańczowy, grejpfrutowy lub mix owoców / orange, grapefruit or mix

Sok owocowy / Juice 0,3l 6 zł

pomarańczowy, jabłkowy, bananowy, porzeczkowy / orange, apple, banana, black currant

Karafka soku owocowego / Carafe of juice 0,5l 8 zł

1l 12 zł

Woda mineralna Kropla Beskidu / Mineral water Kropla Beskidu 0,33l 4,5 zł
Dzbanek wody mineralnej / Jug of mineral water 1l 10 zł
z cytryną i miętą / with lemon and mint

Coca-cola, Sprite, Tonic 0,25l 5 zł
Kubek gorącego mleka / Hot milk 0,3l 6 zł

z wybranym syropem smakowym lub z dodatkiem miodu / a cup of hot milk with milk foam and chosen flavour or a
little bit of honey

DRINKI BEZALKOHOLOWE / ALCOHOL FREE DRINKS
Virgin Mojito 14 zł

mojito w wersji bezalkoholowej w różnych smakach: mango, limonka, truskawka, banan, mięta, maliny / alcohol free
mojito with chosen flavour: banana, lemon, mint, strawberry, mango, raspberry, grenadine

Wiosenne Orzeźwienie / Spring Refreshment 12 zł

orzeźwiający napój bezalkoholowy z dużą ilością lodu, dodatkiem Sprite’a i syropu mango / refreshing alcohol free
drink with ice cubes, Sprite and mango aroma
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DRINKI ALKOHOLOWE / ALCOHOLIC DRINKS
Mojito 16 zł

drink na bazie białego rumu Bacardi, z limonką, świeżą miętą i cukrem trzcinowym / drink with white Bacardi rum,
lime, fresh mint, brown sugar served with crushed ice cubes

Cuba Libre 14 zł

biały rum Bacardi zmieszany z colą oraz świeżą limonką / white Bacardi rum with lime, cola and ice cubes

Jessie James 15 zł

słodki drink na bazie Malibu, soku bananowego i porzeczkowego / sweet drink with Malibu, banana and blackberry
juice

Campari Orange Passion 16 zł

owocowy drink na bazie Campari i soku pomarańczowego z dodatkiem cukru trzcinowego / fruit drink with Campari,
orange juice and brown sugar

Tradycyjny Grzaniec / Mulled Wine 15 zł

grzane wino doprawione przyprawami i soczystą pomarańczą / warm wine with seasoned and piece of orange

Cydr / Cider 0,5l 9 zł

Cydr jabłkowy o delikatnym i szlachetnym smaku, który zawdzięcza jabłkom z polskich sadów / delicate apple cider

PIWA / BEER
Miłosław Pilzner 0,5l 9 zł

klasyczne jasne piwo typu pilzneńskiego z naturalną goryczką chmielu / classic pale beer

Miłosław Koźlak 0,5l 10 zł

wytrawne, ciemne piwo o korzennym aromacie / strong dark beer

Miłosław Pszeniczny / Wheatgerm Beer Miłosław 0,5 l 10 zł
naturalnie mętne jasne piwo z pszenicznego słodu / naturally muddy dark beer

Jasna Fortuna Wiśniowa / Pale Cherry Fortuna 0,5 l 10 zł

słodkie, jasne piwo z dodatkiem naturalnego soku z wiśni / pale beer with natural cherry juice

Czarna Fortuna / Black Fortuna 0,5l 9 zł
słodkie, ciemne piwo / sweet dark beer

Czarna Fortuna Miodowa / Black Honey Fortuna 0,5 l 10 zł

słodkie, ciemne piwo z dodatkiem naturalnego miodu / sweet dark beer with natural honey

Piwo Marcowe / Märzenbier 9 zł

lager warzony w marcu tradycyjnie serwowany podczas Oktoberfest / traditional lager brewed in March
served during Oktoberfest
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WINA/ WINE
Wina z rodzinnej Winnicy Gennari na wzgórzach regionu Piacentino na północy Włoch.

Bonarda Frizzante 0,75l - 48 złł 150ml - 12 zł

Wino czerwone półsłodkie, lekko frizzante, ze szczepu Bonarda D.O.C. Kolor czerwony, rubinowy, błyskotliwy w
różnych odcieniach. Pełne aromatów i smaków: wiśni, pestek, ciemnych owoców. Charakterystyczny zapach
migdałów. / Semi-sweet red wine, sligthly frizzante, created from a strain of Bonarda D.O.C. Full of aromas and
flavours suach as cherries, pit and dark fruit typical of Bonarda. Color: red, ruby red, brillant in difrent shades.
Distinctiv aroma of almond.

Gutturnio 0,75l - 49 zł

wino czerwone półwytrawne, ze szczepów Barbera 60% – Bonarda 40% D. O. C. Kolor czerwono rubinowy,
błyskotliwy w różnych odcieniach. Lekko surowe, pełne owocu leśnego, ziemi, jeżyn. W charakterze bardzo proste,
chropowate. W smaku dominują leśne klimaty (jeżyny, tarnina, jagody) podbite lekkim musowaniem./ Semi-dry red
wine, sligthly frizzante, created from two strains: 60% Barbera - 40 % Bonarda D.O.C. Slightly rough, full of fruit
fores, earth, black berries. In very simple, rough. The taste is dominated by forest climates: sloes, berries nad
black berries emphasized by tiny effervescence. Colour: ruby red, brillant in different shades. It possesses
characteristic wine aroma.
Barbera

Barbera 0,75l - 59 zł

Wino czerwone wytrawne, delikatnie frizzante, ze szczepu Barbera D.O.C. Pełne aromatów i smaków owocowych z
dominacją czarnej porzeczki, jeżyny i śliwki. Kolor czerwony, rubinowy, błyskotliwy w różnych odcieniach. Wino o
mocnym charakterze z zachęcającym aromatem powideł i pikantnych przypraw. / Dry Red wine, gently frizzante,
created from a strain of Barbera D.O.C. Full of aromas and flavors of black currant and plum. Colour: ruby red,
brilliant in diffrent shades. The wine has a strong encouraging character with aromas of plum jam and species.

Malvasia 0,75l - 49 złal

Wino białe, półsłodkie, lekko frizzante, ze szczepu Malvasia D.O.C. Charakterystyczna słodkawa tonacja, kwiatów,
ziół, lipy oraz aromaty przejrzałego jabłka, pestek i miodu. W smaku wiele nut kwiatowych, kompotu z jabłek i
agrestu,lekkie akcenty ziołowe w tle. / Semi-sweet white wine, sligthly frizzante, created from a strain of
Malvasia D.O.C. Sweet flavor full of flowers,herbs,lime tree, aromas of overripe apples, seeds and honey. The
taste contains a strain of flowers, fruit compote of apples and gooseberries, light herbal accents in the
background. Colour: white straw with a greenish tinge. Excellent wine on hot days providing refreshment.

Kolor biały, słomkowy z zielonkawym odcieniem.

Ortrugo 0,75l - 48 złł 150ml - 12 zł

Wino białe półwytrawne, delikatnie frizzante, ze szczepu Ortrugo D.O.C. Pełne pestkowo-jabłkowej nuty, akcenty
korzenne, szarlotkowe i orzechowe. W budowie lekkie z finiszem gruszkowo-syropowym. Kolor biały, słomkowy z
odcieniami zieleni. / Semi-dry red wine, sligthly frizzante, created strain of Ortrugo D.O.C. Full of aromas and
flavors of aplle seeds with spicy, nutty and apple pie smell typical for Ortrugo. Simple in the construction, light
resembled pear liquid. White straw with shades green.

Sauvignon 0,75l - 59 zła

Wino białe wytrawne, delikatnie frizzante, ze szczepu Sauvingon D. O .C. Pełne aromatów owocowo – kwiatowych
pełne nut korzennych. Wino o mocnym charakterze, chropowate, lekko gorzkie. Kolor biały, słomkowy z odcieniami
zieleni. / Dry white wine, slightly frizzante, created from a strain of Sauvignon D.O.C. Full of fruit - floral notes
and spices. The wine has a strong character. It is rough and slightly bitter. Colour: white straw with shades green.
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ALKOHOLE CZYSTE / SHOTS
Wódka Bols

40 ml

7 zł

Wódka Finlandia

40 ml

8 zł

Wódka Żołądkowa Gorzka

40 ml

7 zł

Żubrówka

40 ml

8 zł

Soplica Wiśniowa

40 ml

8 zł

Soplica Malinowa

40 ml

8 zł

Miód Pitny dwójniak

40 ml

8 zł

Miód Pitny trójniak

40 ml

7 zł

Advocat

40 ml

9 zł

Amaretto

40 ml

9 zł

Baileys

40 ml

14 zł

Bacardi Black/ Superior

40 ml

11 zł

Bols Blue Curacao

40 ml

11 zł

Gin Gordons

40 ml

12 zł

Gin Lubuski

40 ml

11 zł

Jack Daniels

40 ml

14 zł

Johnnie Walker

40 ml

12 zł

Malibu

40 ml

10 zł

Martini Bianco

100 ml

10 zł

Martini Rosso

100 ml

10 zł
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