Kawy - Coffee
Espresso

8

Latte

12

Americano

9

Americano z mlekiem/Coffee with milk

10

Doppio – podwójne espresso

10

Flat White

10

Irish Coffee

19

Cappucino

10
Na życzenie Gości podajemy mleko bez laktozy lub roślinne
On Your request we serve lactose free milk or vegetable milk

Herbaty
Herbaty Richmont podajemy w dzbankach w cenie 12 zł
Ceylon Gold

- Czarna herbata cejlońska pachnąca dziką orchideą

Peppermint Green

- dodający witalności duet zielonej herbaty i mięty

English Breakfast

- Bursztynowy napar z nutą karmelu

Mexican Dream

- wyśmienita kompozycja na bazie suszonych
owoców,

Grunpowder Green

- Wytrawny i delikatny smak z subtelną nutą goryczki

Peach Lemon

- tropikalna słodycz brzoskwini oraz cytrusów

Rooibos Sunrise

- Napar o midowej nucie z dodatkiem soczystego
ananasa, płatków słonecznika,

Raspberry Pear

- mieszanka soczystych malin, jabłek, śliwek i papai

Forest Fruits

- Napar o soczystym smaku, wzbogacony delikatną,
truskawkowo-śmietankową nutką

Black Chilli Chocolate

- połączenie czarnych herbat ze słodyczą czekolady i ostrą nutą chilli

Napoje zimne - Cold Drinks

Lemoniady smakowe / Lemonades

Sok Cappy / Juices

20 cl -10 zł/ 100cl - 25 zł

- pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, grejpfrut

25 cl – 8 zł

- orange, apple, blackberry, grapefruit

Sok świeżo wyciskany / Fresh Fruit juice – Pomarańczowy / grejpfrut / mix

25 cl - 14 zł

Coca- Cola / Cola zero / Fanta / Sprite / Tonic

25 cl – 8 zł

Kropla Beskidu / Still Water

33cl – 8 zł/ 75 cl – 14 zł

Kropla Delice / Sparkling Water

33cl – 8 zł/ 75 cl – 14 zł

Herbata mrożona FuzeTea /Ice Tea

25 cl – 8 zł
25 cl – 11 zł

Red Bull

Bezalkoholowe drinki / Non alcohol drinks
Virgin Mojito – limonka, mięta, woda gazowana, kruszony lód, cukier trzcinowy

15 zł

- lime, mint, sparkling water, crushed ice, cane sugar

Olimpia Sprint – sok pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, grenadyna

12 zł

- orange juice, apple juice, blackberry juice, grenadine

Strawberry Virgin Mojito – mus truskawkowy, limonka, mięta, kruszony lód, gazowana woda
- strawberry mousse, lime, mint, crushed Ice, sparkling water

18 zł

