
SOKI COLD PRESSED 
Nasze soki wytwarzamy na bazie ekologicznych i sezonowych surowców, wyciskamy świeże każdego dnia, dlatego 

dostępne smaki są zależne od dnia i sezonu.  
małe 10,5 zł 
duże 19 zł 
1. Princess: jabłko + czerwona kapusta + granat + imbir 
2. Iron Man: jabłko + burak + imbir + kurkuma + czarny pieprz + cordyceps 
3. Mama bear: pomarańcza + cytryna + kurkuma + imbir + czarny pieprz  
4. Eco freak: jabłko + jarmuż + cytryna + imbir + olej lniany 
5. Fixer: ananas + ogórek + seler naciowy + imbir + moringa + cytryna 
6. Brain maker: jabłko + brokuł + szpinak + cytryna + matcha + lions mane  
7. Rebel: ogórek + fenkuł + cytryna + szpinak  

SMOOTHIE 
małe 10,5 zł 
duże 19 zł 
1. banan + pasta kokosowa + surowe kakao + maca 
2. mango + ananas + pasta kokosowa 
3. banan + napój migdałowy + kiwi + daktyle+ ashwagandha 
4. ananas + banan + pasta kokosowa 
5. jabłko + żurawina + imbir + cynamon 
6. banan + daktyle + sok  cytryny + białko ryżu + nasiona konopii + baobab  

NAPOJE CIEPŁE 

SMOOTHIE BOWL  
blue ocean 20 zł 
smoothie (banan + cytryna + niebieska spirulina) dodatki: cytrynowa granola + ananas + jagody goji + chia  
black heart 20 zł 
smoothie (banan + szpinak + cytryna + aktywny węgiel) dodatki: granola czekoladowa + banan + kokos + nasiona 
konopii  
lady in pink 20 zł 
smoothie (banan + woda różana + mleko migdałowe + pitaja) granola czekoladowa + banan + ziarna kakaowca + 
płatki róży 

espresso 7, 5 zł 
americano 9 zł 
flat white 10 zł 
latte 14,5 zł 
+ szot espresso 2 zł

herbata 8,5 zł  
herbata rozgrzewająca 10 zł 
napój mleczny 12 zł 
• matcha latte 
• chaga kakao



protein power 21 zł 
smoothie (banan + białko ryżowe + białko konopne + mleko migdałowe + daktyle) banany + masło migdałowe + 
nasiona konopii + nasiona chia + jagody goji  

GRANOLA BOWL 21 zł 
granola bowl składa się z sezonowych owoców, surowych wiórek kakaowca, wybranej granoli i mleka kokosowego 

1. wybierz granolę:  cytrynowa / czekoladowa   
2. wybierz ulubione mleko kokosowe:  naturalne, zielone, żółte lub różowe 
3. dodaj lubioną pastę:  
                       pasta kokosowa 2 zł 
                       masło migdałowe 3 zł 
                       vegan nutella 3 zł 
4. dodaj superfoods:  
                    maca 2 zł                    jagody goji 2 zł           nasiona konopii 2 zł 
                    ashwagandha 3 zł    nasiona chia 2 zł         matcha 2 zł 
                    baobab 3 zł              białko z ryżu 2 zł        
TORTILLE 18 zł 
1. ze szpinakiem, tempehem, kukurydzą pomidorem, awokado, czerwoną cebulą i sosem czosnkowym. 
2.  z sałatą rzymską, czerwoną kapustą, grzybami shitake, wędzoną marchewką, ogórkiem i i serkiem z 

nerkowców. 
MISKI codziennie od 10.00  

na zimno 
oh fish 21 zł 
mix sałat, ogórek, wędzona marchewka, awokado, czerwona kapusta, sos musztardowo - klonowy 

na ciepło 
crazy peanut 26 zł 
czerwony ryż, tofu z masłem z orzechów ziemnych, mix sałat, ogórek, brokuł, pieczony batat, awokado, sezam.  

good harvest 26 zł 
pieczone ziemniaki, fasola jaś gotowana z jałowcem, brokuł, twarożek ze słonecznika, mix sałat, ogórki kiszone, 
pomidory, prażone pestki dyni.  

SŁODYCZE 
ciasto surowe 14 zł  ciasto marchewkowe / brownie 10 zł  kulki mocy 4  

LUNCH (od poniedziałku do piątku od 12.00 do wyczerpania zapasów) 
zestaw (zupa + drugie danie) 29 zł 

drugie danie 21 zł    zupa 9,5 zł 



 COLD PRESSED JUICES    ENGLISH MENU 

We make our juices based on organic and seasonal raw materials, we squeeze fresh every day, which is why 
available flavors depend on the day and season. 

small 10, 5 PLN 
large 19 PLN 
Princess: apple + red cabbage + pomegranate + ginger 
Iron Man: apple + beet + ginger + turmeric + black pepper + cordyceps 
Mama bear: orange + lemon + turmeric + ginger + black pepper 
Dreamer: apple + spinach + parsley + lime 
Eco freak: apple + kale + lemon + ginger + linseed oil 
Fixer: pineapple + cucumber + celery + ginger + moringa + lemon 
Brain maker: apple + broccoli + spinach + lemon + matcha + lions mane 

SMOOTHIE 
small 10, 5 PLN 
large 19 PLN 
1. banana + coconut paste + raw cocoa + maca 
2. mango + pineapple + coconut paste 
3. banana + almond drink + kiwi + dates + ashwagandha 
4. pineapple + banana + coconut paste 
5. apple + cranberry + ginger + cinnamon 
7. banana + dates + lemon juice + rice protein + hemp seeds + baobab 

HOT DRINKS 

 SMOOTHIE BOWL  
blue ocean 20 PLN 
smoothie (banana + lemon + blue spirulina) additions: lemon granola + pineapple + goji berries + chia 
black heart 20 PLN 
smoothie (banana + spinach + lemon + active charcoal) additives: chocolate granola + banana + coconut + hemp 
seeds 
lady in pink 20 PLN  
smoothie (banana + rose water + almond milk + drink) chocolate granola + banana + cocoa beans + rose petals 

espresso 7, 5 PLN 
americano 9 PLN 
flat white 10 PLN 
latte 14,5 PLN 
+ espresso shot 2 PLN

tea 8,5 PLN 
warming up tea 10 zł 
coffee alternatives 12 zł 
• matcha latte 
• chaga kakao



protein power 21 PLN  
smoothie (banana + rice protein + hemp protein + almond milk + dates) bananas + almond butter + hemp seeds + 
chia seeds + goji berries 

GRANOLA BOWL 21 PLN 
granola bowl consists of seasonal fruit, raw cocoa nibs, selected granola and coconut milk 

1. choose granola: lemon / chocolate  
2. choose your favorite coconut milk:  
natural (coconut milk with dates) 
green  (coconut milk with dates and matcha) 
yellow  (coconut milk with dates, turmeric and cinnamon) 
pink (coconut milk with dates with pitaya) 
3. add a liked paste: 
coconut paste 2  PLN  almond butter 3 PLN  vegan nutella 3 PLN 
4. add superfoods: 
maca 2 PLN    goji berries 2  PLN  cannabis seeds 2 
ashwagandha 3 PLN   chia seeds 2 PLN  matcha 2 
baobab 3 PLN   rice protein 2  PLN   

TORTILLE 18 PLN 
1. with spinach, tempeh, corn tomato, avocado, red onion and garlic sauce. 
2. with Roman lettuce, red cabbage, shitake mushrooms, smoked carrot, cucumber and cashew cheese. 

BOWLS everyday from 10.00 
cold 

oh fish 21 PLN 
mix of lettuces, cucumber, smoked carrot, avocado, red cabbage, maple - mustard dressing  

hot 
crazy peanut 26 PLN 
red rice, tofu with peanut butter, mixed lettuce, cucumber, broccoli, baked sweet potato, avocado, sesame seeds. 
good harvest 26 PLN 
baked potatoes, white beans cooked with juniper, broccoli, sunflower cottage cheese, mixed salad, pickled 
cucumbers, tomatoes, and roasted pumpkin seeds. 

SWEETS 
 raw cake 14 PLN   carrot cake 10 PLN   power balls 4 PLN 

LUNCH (Monady - Friday) 

lunch set (soup + main course) 29 PLN 
main course 21 PLN     soup 9,5 PLN


