Czekolady

śSniadania

& przekaąski

.............................. 15,-

Grzanki z tapenadą........... 14,...... 15,-

...... .....16,-

.... .. .. .. .. .. .. ... 15,-

Ciasta

.............. 7,-

Pigalle................................. 15,z syropem kasztanowym,

Klasyczna........................... 10,prawdziwa gęsta
czekolada na mleku

Karaibska........................... 15,-

mały i energetyczny
poprawiacz nastroju

i rodzynkami

Bananowa........................... 14,z plastrami banana
i syropem bananowym

Ciemna Aksamitna............16,z gorącymi malinami
................. 15,-

................... 15,-

........................... 16,-

pikantna z odrobiną chilli

Meksykańska..................... 12,korzenna, z cynamonem
i kardamonem

1-2-3................................... 15,Kahlua i bitą śmietaną

.......................... 12,-

.......................... 15,-

włoskimi

i kandyzowanymi owocami

Angielska............................ 13,z syropem miętowym

Hawajska............................ 15,i wiórkami kokosowymi

Republikańska................... 14,-

Herbaty

Herbaty zielone.................... 10,/ Sencha
/ Malinowa
/ Sencha cytrynowa
/
/ Sencha jaśminowa
Żurawinowa
/ Pu Erh

........................... 15,-

z wiśniówką i owocami z nalewki

/////////////////////////////////////////////////////////////

................ 10,-

................ 10,-

Aromatyczne .......................

Fondue
czekoladowe
/ dla dwóch osób..... 30,....45,/

}

gorące fondue czekoladowe
podane z owocami
i biszkoptami

////////////////////////////////////////////////////////////////

Kawy

/////////////////////////////////////////////////////////////

Mrożzone kawy i czekolady
................................................................................... 13,-

z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

..................................................................... 16,-

z likierem Advokat 15ml, lodami waniliowymi, sosem czekoladowym i bitą śmietaną
....................................................... 18,-

................. 8,-

którego receptura sięga XVI w.,

Tarta Malinowa.................. 16,podawana na ciepło
z kulką lodów waniliowych

Murzynek........................... 14,-

Sernik................................. 16,wypieku, podawany z owocami
i musem malinowym

Torcik Walentego ............... 14,, składający się

laskowych
////////////////////////////////////////////////////////////

Desery

Wiśniowy sad..................... 18,-

3 kulki lodów waniliowych polanych

lodowe

i płatkami migdałowymi

Malutki.............................. 12,-

................ 18,-

3 kulki lodów waniliowych,
polane gorącymi malinami

Ulubieniec.......................... 18,gorące maliny z plastrami banana
polane sosem czekoladowym
z bakaliami, bitą śmietaną
i kulką lodów waniliowych

czekoladzie z bitą śmietaną

Lody z owocami................. 17,3 kulki lodów waniliowych
z owocami sezonowymi
i odrobiną bitej śmietany

Merenga malinowa............ 17,-

Maliniak............................ 18,-

podawany na gorącym
sosie malinowym z bitą śmietaną

oraz bitą śmietaną

........................ 17,2 kulki lodów waniliowych, 25ml

gorące maliny z kulką lodów

Sorbet malinowy............... 14,-

PARZYMY HISZPAŃSKĄ KAWĘ DIBAR

Menu dziecieęce / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Herbaty czarne..................... 10,róży, syrop malinowy, syrop
imbirowy

na ciepło z bitą śmietaną,

Midnight Cacao................. 15,-

............................... 12,-

.................. 4,-

Tarta Jabłkowa................... 14,-

z kulką lodów waniliowych

czekolada biała z gorącymi
malinami

Wake + Cake

WYPIEKANE PRZEZ NAS NIEZMIENNIE OD WIELU LAT

Kawa biała lub czarna ....... 10,Espresso ..............................10,podawane ze szklanką wody
i perłą kawową
Espresso Doppio................12,podwójna porcja kofeiny
Cappuccino........................ 11,z mleczną pianką
Cappuccino Grande.......... 15,w dużym kubku i na
Latte....................................14,kawa z dużą ilością mleka
+1zł mleko roślinne lub bez laktozy

................... 16,-

kawa z dużą ilością mleka
z syropem o smaku:
/ kasztanowym / migdałowym
/ kokosowym / białej czekolady

................................. 16,-

mieszanka kawy i ciemnej
czekolady, podana z bitą śmietaną

Cynamon i miód................. 11,o świątecznym aromacie
......................... 11,-

dla Waszych pociech w formie kolorowanki

///////////////////////////////////////////////////////////

Na obiady i lunche
siostrzanej restauracji
Republika Róż
www.republikaroz.pl
tel. 61/ 852 20 31

