otwarte 10-22
KAWA
espresso
podwójne espresso
americano
cappuccino
flat white
cafe latte
cafe latte ze słonym karmelem
cafe latte korzenna (z miodem, cynamonem i kardamonem)
kawa z koglem-moglem (czarna mocna kawa z pianką utartego z cukrem zółtka jajka)
kawa z konfiturą różaną (czarna mocna ze słodką konfiturą z płatków róż)
mocha (mokka: kawa z czekoladą i bitą śmietaną)
arabska z kardamonem (mocna, aromatyczna, gotowana w tygielku z odrobiną cukru)
kawa jawa (kawa mrożona z lodami waniliowymi i bananem)
affogato (podwójne espresso z lodami waniliowymi)
frappe(kawa mrożona, czarna lub mleczna)
coretto (mocna czarna kawa z amaretto)
irish coffee (czarna kawa z brązowym cukrem, irlandzką whiskey i bitą śmietaną)
kawa staropolska

7,10,10,11,12,15,16,16,16,16,16,17,16,14,16,16,19,19,-

(mocna kawa z likierem miodowo-korzennym, cynamonem oraz bitą śmietaną)
dodatkowa porcja kawy

3,-

CZEKOLADA
(podawana z bitą śmietaną)

ruby-czekolada naturalnie różowa
klasyczna
cynamonowa
chilli
z konfiturą wiśniową
miętowa
różana z kardamonem
z marshmallows (zamiast bitej śmietany)
dla dzieci (z dodatkową porcją mleka)

17,15,15,15,16,15,17,17,12,-

NAPOJE NA LATO
lemoniada klasyczna
lemoniada z syropem z kwiatu czarnego bzu
mango lassi (mango, jogurt, mleko)

12,12,14,-

kawa jawa (kawa mrożona z lodami waniliowymi i bananem)
kawa frappe(mrożona kawa, może być czarna lub mleczna)
affogato(podwójne espresso z gałką lodów waniliowych)
czekolada na zimno z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

16,16,14,15,-

fritz cola (330ml)
mate-yerba(but.500ml)
sok jabłkowy (200ml)
sok pomarańczowy (200ml)
woda mineralna niegazowana (but.330ml)
woda mineralna gazowana (but.330ml)

9,12,6,6,5,5,-

Żywa herbata-eliksir zdrowia (schłodzona)
kombucha klasyczna sencha (but.300ml)
kombucha trawa cytrynowa + kaffir (but.300ml)

13,13,-

KOKTAJLE ALKOHOLOWE NA LATO
gin&tonic
aperol spritz
pink lady (prosecco z malinami)
żołądkowa sour
wino białe z syropem z kwiatu czarnego bzu
kieliszek prosecco

18,19,17,17,15,10,-

ALKOHOLE
miód dwójniak (200ml)
whiskey Jameson (40ml)
brandy Torres (40ml)
likier Baileys (40ml)
likier miodowy Krupnik (40ml)
żubrówka (40ml)
żołądkowa gorzka(40ml)
wiśniówka (40ml)
rum (40ml)
gin Seagram’s

16,16,16,14,8,8,8,6,6,
12,-

HERBATY
czarne
english breakfast

15,-

(mieszanka najlepszych herbat z Cejlonu o złocistym kolorze i subtelnym smaku)

imperial earl grey

15,-

(indyjska herbata z bergamotką, olejkami z pomarańczy i cytryny, aromatyczna)

oolong guranse nepal

16,-

(wyborna odmiana oolong z nepalu, lekko fermentowana, zawiera mniej teiny)

assam meleng

15,-

(bogaty, wyważony smak w sam raz dla miłośników mocnej, świeżej herbaty)

lapsang (wędzona herbata o wyrazistym zapachu i wyjątkowym smaku)
poziomkowa łąka (cudownie aromatyczna, z poziomkami i bławatkiem)

18,18,-

zielone
sencha

18,-

(najpopularniejsza herbata w Japonii o delikatnym smaku i jasnozielonym kolorze)

gyokuro

21,-

(drogocenna i delikatna zielona herbata z najlepszych upraw herbacianych)

sencha butterfly

16,-

(fascynujaca lekka kompozycja zielonej herbaty, płatków róży, chabru i słonecznika)

królewska jaśminowa

16,-

(wyjątkowa chińska zielona herbata połączona z kwiatami jaśminu)

owocowe
czerwona galaretka

16,-

(borówki, czarna porzeczka, jeżyny, róża, hibiskus, czarny bez)

palm beach

16,-

(słodkie wiśnie, czarna porzeczka, banan, kwiaty hibiskusa)

mango tulum

16,-

(mango, wanilia, płatki róży, hibiskus, jabłko)

almond pie

17,-

(jabłko, winogrona, gruszka z migdałami, kwiat pomarańczy, rumianek, szafran)

NAPARY/ZIOŁA/
rooibos sweet orange

15,-

(napar z kory afrykańskiego krzewu ze słodką pomarańczą, nie zawiera teiny)

rooibos chai masala

17,-

(relaksująca z cynamonem, imbirem, goździkami, trawą cytrynową i bengalskim pieprzem )

rumianek
mięta
mieszanka ziół na długie życie
(liście jeżyny, echinacea, kwiat rumianku, zielony owies, zielony rooibos, werbena cytrynowa,
liść mięty pieprzowej, tymianek, kwiatki lawendy, nagietek oraz bławatek)

10,10,10,-

WINO
domowe białe lub czerwone:
kieliszek (120ml)
karafka (500ml)
Prosecco kieliszek
Ruminat Primitivo

8,35,10,60,-

(czerwone, ekologiczne o głębokiej barwie. pachnące dojrzałymi, ciemnymi owocami. w smaku owocowe,
dobrze zbudowane o długim zakończeniu)

Mileto Tempranillo Rioja

50,-

(intensywny kolor czerwonej porzeczki wypełniony owocowymi aromatami. mocno owocowy smak
przełamany pieprzem sprawia, że dobrze się je pije. młode świeże, z dobrymi taninami)

The Founder Sauvignon Blanc

60,-

(białe o słomkowo-żółtej barwie. bukiet cytrusowy, orzeźwiający. udana kompozycja smakowa
owoców egzotycznych i świeżej kwasowości)

ORO de Castilla Verdejo

50,-

(białe, jasno-słomkowa barwa. rozbudowana gama aromatów. dominuje melon, gruszka i liczi.
w smaku rześkie z przyjemnym owocowym finiszem)

DESERY
Wybór dzisiejszych ciast chętnie Państwu przedstawimy.
W stałej ofercie:
szarlotka na ciepło
szarlotka na ciepło z lodami
czekoladowe brownie na ciepło z lodami (bez glutenu)
malinowy pląs

12,15,14,14,-

(pucharek pokruszonej bezy z lodami waniliowymi polany gorącymi malinami i bitą śmietaną)

pucharek lodów ze słonym karmelem

12,-

(lody waniliowe polane słonym karmelem i posypane prażonymi migdałami)

lody kulka ( wybierz swoje ulubione smaki)
-waniliowe
-czekoladowe
-truskawkowe

5,-:

migdały

6,-

KAWIARNIA NOWOMIEJSKA - CZYNNE: 10-22
TEL: 608 880 191, info@kawiarnia10.com
zapraszamy na naszego instagrama @kawiarnianowomiejska
hasło do wi-fi: kawiarnia_nowomiejska

