Ciasta
codziennie same pieczemy nasze ciasta.
Przygotowujemy je z naturalnych składników.
Jaja z wolnego wybiegu i prawdziwe masło to podstawa
naszych wypieków!

Zapytaj nas lub zerknij
do witryny,
co dziś pysznego
przygotowałyśmy!

Herbaty

Menu wytrawne

Spróbuj naszych wyjątkowych herbat ze specjalnie
skomponowanymi dodatkami

LEŚNA / czarna herbata, syrop malinowy, owoce leśne, cytryna
13,90
ROOIBOS / napar z czerwonokrzewu afrykańskiego, grenadyna,
pomarańcza, gruszka 13,90
ROZGRZEWAJĄCA / dostępna jesienią i zimą / czarna herbata, syrop
cynamonowy, imbir, pomarańcza, konfitura pomarańczowa,
kora cynamonu 13,90
HIBISKUS /napar z suszonego hibiskusa, pomarańcza, miód 13,90
Herbata / dzbanuszek 0,4l / wysokiej jakości herbata / do wyboru
różne smaki 10,90

Czy wiesz, że możemy upiec dla ciebie nasze ciasto?
Porozmawiaj z nami lub sprawdź Jaką mamy ofertę ciast na
zamówienie na naszej stronie
www.slodkiebabki.com.pl

Kawy
Podstawą każdej naszej kawy jest świeżo zaparzone espresso
ze 100% Arabiki

Kawy klasyczne

Kawy mrożone
(dostępne wiosną i latem)

Americano 10,50/ 11,50 / 12,90

CZARNA / Z MLEKIEM na lodzie

Americano z mlekiem

10,90 / 11,90

11,50 / 12,50 /13,50

FRAPPE wanilia/czekolada 14,90

Cappuccino 11,90/ 12,90 / 13,90

Mint Frappe/ espresso z mlekiem i

Latte/macchiato 13,90

ciasteczkami miętowymi 15,90

cafe mocha/carmel 15,90

Oreo frappe/ espresso z mlekiem i

Flat white 12,50

ciasteczkami oreo 15,90

Espresso/macchiato 7,90

Orange coffee / espresso ze świeżo

Espresso doppio 8,90

wyciśniętym sokiem z pomarańczy
12,90

Dodatki do kawy:
GAŁKA LODÓW 3,90
DODATKOWE ESPRESSO 2,90
BITA ŚMIETANA 2,90
SYROP SMAKOWY 1,90
MLEKO SOJOWE 1,90

Czekolada
Gorąca belgijska czekolada
Callebaut ciemna / biała 14,90
Z bitą śmietaną 15,90

wszystkie zamówienia
przyjmujemy przy barze!

Słodkie Babki, słodkie chwile!

Menu na słodko
Desery lodowe

GOFRY BĄBELKOWE

Przygotowujemy je tuż przed
podaniem, bitą śmietanę robimy
same z prawdziwej śmietany

Chrupiący, bąbelkowy biszkopt,
który wypiekamy
tuż przed podaniem
*gofry dostępne z jedną
kulką lodów 14,90

SAŁATKI

BAJGLE

Nasze sałatki przygotowujemy
dopiero wtedy gdy je zamówisz.
Podajemy je z domowymi sosami,
chrupiącą bagietką i masłem

Bajgle wypiekamy tuż przed
podaniem. Serwujemy je z porcją
świeżych sałat z ziołowym
winegretem własnej produkcji

LAZUROWA

Granat, awokado, ser brie, sezam
czarny, świeże sałaty, sos winegret
miodowo-musztardowy * 24,90

PARMEŃSKA

Szynka parmeńska, ser z niebieską
pleśnią, gruszka, prażone pestki dyni,
świeże sałaty, sos winegret ziołowy
24,90

2 gałki lodów waniliowych z
bananem, słodkimi rodzynkami, naszą
bitą śmietaną i karmelowym sosem
14,90

2 gałki lodów z soczystymi owocami,
naszą bitą śmietaną i sosem
owocowym własnej produkcji 17,90

OWOCOWY

2 gałki lodów z naszą bitą śmietaną,
miękkimi piankami marshmallows,
kolorową posypką i sosem owocowym
własnej produkcji 17,90

2 gałki lodów truskawkowych z
soczystymi owocami, naszą bitą
śmietaną i sosem owocowym własnej
produkcji 14,90

AZZURRO

2 gałki lodów waniliowych na
ciepłych malinach, z naszą bitą
śmietaną (z odrobiną chili na
życzenie) 14,90

Granola

PIANKOWE*

OREO*

2 gałki lodów z naszą bitą śmietaną,
chrupiącymi ciastkami Oreo i mocno
czekoladowy sosem 17,90

Z KURCZAKIEM

pieczony kurczak, czerwona
cebula, pomidor, świeża sałata,
masło, sos cezar 17,90

Suszone pomidory, czerwona
cebula, awokado, ser z niebieską
pleśnią, prażone pestki słonecznika,
świeże sałaty, sos winegret
miodowo-musztardowy * 25,90

wędzony łosoś, pomidor, ser z
niebieską pleśnią, świeża sałata,
masło, sos pesto 17,90

TOSTY

CEZAR

Pieczony kurczak, pomidor,
parmezan, grzanki czosnkowe,
sałata rzymska, sos cezar 25,90

Doskonale zaspokoją mały głód.
Podajemy je na ciepło
w postaci czterech chrupiących
trójkątów

*jeśli chcesz wersję wege powiedz
nam o tym, zastąpimy ser większą
ilością warzyw, a masło do bagietki
oliwą

NORWESKI

wędzony łosoś, ser gouda,
czerwona cebula, masło 13,90

ZIELONY

awokado, pomidory suszone,
pesto, masło 13,90

KLASYCZNY

szynka, ser gouda, masło 9,90

SUCHY GOFR

z cukrem pudrem na życzenie 7,90

Skomponuj swój smak gofra!
OWOCE 4,90

płatki owsiane wypiekane z miodem,
jabłkiem lub gruszką, bakaliami,
pestkami sezamu, dyni, słonecznika.
Podane z jogurtem i sosem
owocowym własnej produkcji.

szynka parmeńska, ser brie,
pomidor, świeża sałata, masło, sos
pesto 17,90

ŁOSOSIOWY

FRANCUSKA

FRUTTI*

BANOFFEE

PARMEŃSKI

GAŁKA LODÓW 3,90
SOS CZEKOLADOWY, KARMELOWY,

nasze potrawy przygotowujemy tuż przed podaniem,
używając świeżych składników.
Dlatego czas oczekiwania na posiłek wynosi około
15 minut.
W przypadku dużej ilości gości może ulec wydłużeniu.

OWOCOWY WŁASNEJ PRODUKCJI 2,90
BITA ŚMIETANA 2,90
POSYPKA 2,90

14,90

Słodkie Babki, słodkie chwile!

wszystkie zamówienia
przyjmujemy przy barze!

Słodkie Babki, słodkie chwile!

Napoje

Alkohole

KOKTAJLE

napoje zimne

Nasze koktajle robimy na
bazie owoców, aby były jak
najbardziej zdrowe i smaczne

HERBATA MROŻONA / dostępna
wiosną i latem

TRUSKAWKOWY / truskawki,
banan, mleko 14,90
MIÓD MALINA / maliny, mleko,
miód 14,90
ZIELONO MI / szpinak, banan,
brzoskwinia 14,90
ŻÓŁTE ORZEŹWIENIE / gruszka,
banan, pomarańcza 14,90

CYTRUSOWA / herbata czarna,
syrop pomarańczowy,
Cytrynowy, z czarnego bzu,
cytryna, pomarańcza, Mięta
13,90
MOJITO / herbata zielona, syrop
mojito, syrop cytrynowy,
limonka, mięta 13,90
LEŚNA/ herbata czarna, owoce
leśne, cytryna, syrop malinowy
13,90

drinki
Aperol Spritz – aperol, prosecco, woda gazowana,
pomarańcza 18,90
Szprycer white plus - wino białe, woda gazowana,
syrop cytrynowy, cytrusy, mrożone maliny, mięta
16,90
Hugo – prosecco, syrop z kwiatu czarnego bzu,
limonka, woda gazowana, mięta 16,90

HAPPY HOURS
codziennie
w godz. 18 – 20
karafka wina 0,5l
tylko za
26,90!

wina
Wino czerwone
Rosso veneto/ Włochy kieliszek 0,125l/11,90
karafka 0,5l/34,90
Wino białe
Bianco veneto/ Włochy kieliszek 0,125l/11,90
karafka 0,5l/34,90

Napoje dla Dzieci
Na życzenie podajemy je z
piankami marshmallows lub
czekoladową posypką
Kakao 6,90
Babycino / ciepłe mleko z pianką
3,90
Babycino / na mleku sojowym
5,90

SOK ŚWIEŻO WYCISKANY / 0,28l /
0,38l/pomarańcza/ grejpfrut/
mix Mały 14,90 Duży 17,90
SOK / butelka 0,33l /pomarańcza,
jabłko, czarna porzeczka,
pomidor 5,90
WODA / butelka 0,33l/ gazowana,
niegazowana 5,90
COCA-COLA / butelka 0,25l 5,90

Zorganizuj u nas spotkanie!
chcesz urządzić kolacje
urodzinową, imieninową lub inne
ważne Dla Ciebie spotkanie?
Zapytaj nas o szczegóły!

Słodkie Babki, słodkie chwile!

Wino musujące
Prosecco /z kija kieliszek 0,1 l/9,90
karafka 0,5l/ 34,90
Grzaniec
Grzane wino
(dostępne jesienią i zimą) 14,90

Słodkie Babki,
słodkie chwile!

Do wina polecamy:
Deska serów
doskonała do naszych win ser z niebieską pleśnią, brie, gouda, owoce, bakalie.
Podajemy ją z ciepłą bagietką i oliwą z ziołami
33,90
wszystkie zamówienia
przyjmujemy przy barze!

Polub nas na Facebooku i
instagramie!
www.slodkiebabki.com.pl
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