
MENU
Poznań za pół ceny 2015r.

Ceny podane w menu uwzględniają rabat 50% od ceny regularnej.
Ceny obowiązują w dniach 2-3 maja 2015r.

KAWY
Kawa czarna 3,50 zł
Kawa z mlekiem 3,50 zł
Cappuccino 4,50 zł
Cappuccino cynamonowe 4,50 zł
Latte Macchiat0 5,00 zł
Latte Macchiato z syropem (wanilia, kokos, migdał, piernik, mięta) 6,00 zł
Toffi Macchiato 6,00 zł
Chocolate Macchiato 6,00 zł
Kawa po wiedeńsku 5,50 zł
Kawa Saska (z syropem migdałowym i bitą śmietaną) 6,50 zł
Kawa Rokoko ( z syropem kokosowym i bitą śmietaną) 6,50 zł
Kawa Farma (z gorącą czekoladą, kulką lodów i bitą śmietaną) 7,00 zł

HERBATY
Czarna lub zielona z konfiturą z płatków róż 5,00 zł
Czarna lub zielona z konfiturą z cytryn 5,00 zł
Czarna z malinami i sokiem malinowym 5,00 zł



 
KAWY MROŻONE FRAPPE
Waniliowo- czekoladowa 6,50 zł

z kulką lodów czekoladowych, syropem waniliowym i bitą śmietaną
Kokosowa 6,50 zł

z kulką lodów śmietankowych, syropem kokosowym i bitą śmietaną
Migdałowa 6,50 zł

z kulką lodów śmietankowych, syropem migdałowym i bitą śmietaną
Toffi 6,50 zł 

z kulką lodów toffi, sosem toffi i bitą śmietaną

CZEKOLADY (podawane na gorąco lub mrożone)
Z malinami i bitą śmietaną 6,00 zł
Z bananami i bitą śmietaną 6,00 zł
Z wiśniami i bitą śmietaną 6,00 zł
Z kulką lodów i bitą śmietaną 6,00 zł

KOKTAJLE MLECZNE
Malinowy 4,50 zł
Truskawkowy 4,50 zł
Bananowy 4,50 zł
Bananowy z sokiem porzeczkowym 4,50 zł



DOMOWE CIASTA
Szarlotka na ciepło 6,00 zł

kruche ciasto z jabłkami i cynamonem podawane z kulką lodów i bitą śmietaną
Delicja czekoladowa 6,00 zł

 ciasto czekoladowe z czarną porzeczką i migdałami podawane na ciepło z bitą śmietaną
Sernik 7,00 zł

puszysty sernik z karmelem i orzechami podawany z bitą śmietaną
Tarta z owocami 7,00 zł

kruche ciasto z kremem budyniowym i  świeżymi truskawkami podawane z bitą śmietaną

DESERY LODOWE
Malinowa pasja 9,00 zł

3 kulki lodów śmietankowych z gorącymi malinami i bitą śmietaną
Gorąca pokusa 8,00 zł

3 kulki lodów (śmietankowo- czekoladowe) ze świeżymi owocami i gorącą czekoladą
Lody Farma 8,00 zł

3 kulki lodów (śmietankowe i toffi) ze świeżymi owocami, bakaliami i bitą śmietaną
Sałatka owocowa 7,00 zł

świeże owoce z bakaliami i bitą śmietaną
        


