
Desery

Naleśniki słodkie
10 zł

14 zł

16 zł

18 zł

18 zł

12 zł

14 zł

16 zł

18 zł

18 zł

13 zł

18 zł

13 zł

15 zł

18 zł

Szarlotka na gorąco z bitą śmietaną 

Szarlotka na gorąco z lodami

Blok czekoladowy z orzechami laskowymi 

Lody - 1 gałka w wafelku lub pucharku

Deser lodowy mały (2 gałki, bita śmietana i polewa)

Deser lodowy duży (3 gałki, bita śmietana i polewa)

Bita śmietana z rodzynkami i czekoladą lub z bakaliami

Gofr z cukrem pudrem 

Gofr z dżemem lub polewą  

Gofr z bitą śmietaną lub z nutellą  

Galaretka owocowa z bitą śmietaną

10 zł

10 zł

8 zł

3 zł

10 zł

12 zł

8 zł

7 zł

8 zł 

9 zł

6 zł  

15 zł

18 zł

18 zł

18 zł

19 zł

19 zł

19 zł

18 zł

19 zł

19 zł

12 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

Naleśniki wytrawne

Zamówienia prosimy 

składać przy kasie

1. Szynka, mozarella, oregano

2. Szynka, mozarella, pieczarki, cebula

3. Szynka, mozarella, ananas

4. Szynka, mozarella, suszone pomidory, oregano

5. Szynka szwarcwaldzka, mozarella, rukola, pesto zielone

6. Kurczak, mozarella, pieczarki, cebula

7. Kurczak, mozarella, ananas, kukurydza

8. Mięso mielone w sosie bolońskim, mozarella 

9. Mięso mielone w sosie bolońskim, mozarella, pieczarki, cebula

10. Mięso mielone w sosie meksykańskim, mozarella, kukurydza

11. Mozarella, zioła

12. Łosoś z twarożkiem kremowo-koperkowym

13. Tuńczyk, mozarella, jajko na twardo lub sadzone, oliwki

14. Tuńczyk, mozarella, suszone pomidory, kukurydza

15. Pieczarki duszone z cebulką, mozarella, oregano

16. Szpinak z czosnkiem, mozarella, jajko na twardo lub sadzone

17. Szpinak z czosnkiem, mozarella, suszone pomidory

18. Szpinak z czosnkiem, feta, suszone pomidory

Zapraszamy do Nutka Café 

codziennie w godz. 11.00 - 19.00 

Sosy do wyboru: pomidorowy, czosnkowy, meksykański - gratis. 

Ciasto gryczane, wegańskie + 3 zł. Opakowanie na wynos + 1 zł. www.nutkacafe.pl
Polewy do wyboru: toffi, czekoladowa, malinowa, jagodowa. 

19. Sok z cytryny, cukier puder

20. Nutella, cukier puder 

21. Nutella, bita śmietana, cukier puder 

22. Nutella, banan, bita śmietana, polewa czekoladowa

23. Nutella, lody waniliowe, bita śmietana, polewa

24. Dżem (do wyboru), cukier puder

25. Dżem (do wyboru), bita śmietana, cukier puder 

26. Jabłka prażone, cynamon, polewa

27. Jabłka prażone, bita śmietana, cynamon, polewa

28. Jabłka prażone, lody waniliowe, cynamon, polewa

29. Banan, cukier puder  

30. Banan, bita śmietana, polewa

31. Twarożek waniliowy, cukier puder

32. Twarożek waniliowy, bita śmietana, cukier puder

33. Twarożek waniliowy, banan, bita śmietana, polewa



Belgijska gęsta czekolada na gorąco 

Van Houten by Callebaut
7 zł

 7 zł

7 zł

 11 zł

11 zł

12 zł

13 zł         

         13 zł

       14 zł

14 zł

14 zł

14 zł

Piegusek (z kolorową posypką) porcja dziecięca

Słodka chmurka (z piankami marshmallows) porcja dziecięca

Biały piegusek (z bitą śmietaną i posypką) porcja dziecięca

Czekolada klasyczna

Espressolada (espresso z czekoladą pół na pół)  

Czekolada z chilli

Czekolada: orzechowa, kokosowa

Czekolada: malinowa, karmelowa

Caffe mocca (caffe latte z gorącą czekoladą)  

Czekolada z prawdziwą bitą śmietaną    

Czekolada z gałką loda 

Czekolada marcepanowa (z bitą śmietaną i migdałami) 

  6 zł / 9 zł

2 zł

11 zł

11 zł

11 zł

11 zł

5 zł / 8 zł

  6 zł 

  5 zł

13 zł

10 zł / 13 zł

11 zł / 14 zł

  

  

Napoje
Herbata Dilmah (różne smaki)  

Syrop malinowy do herbaty

Herbata pachnąca z malinami (róża i wanilia, purée z malin)

Herbata early grey z cytrusami (grejpfrut, limonka, lawenda)

Herbata czarna z dodatkami (pomarańcza, jabłko, cynamon)

Herbata zielona z twistem (cytryna, czarny bez)

Lemoniada     z cytryną i listkiem mięty

Gorące kakao z puszystą pianką

Gorące mleko z miodem

Shake waniliowy lub czekoladowy 

Smoothie - koktajl owocowy z kruszonym lodem

Smoothie jogurtowy   

Kawy

Zmiana na mleko sojowe bezpłatnie.

Espresso 

Espressolada (espresso z czekoladą pół na pół)

Kawa czarna

Americana

Kawa z mlekiem

Kawa po wiedeńsku    (z bitą śmietaną)

Cappuccino    

Cafe latte 

Cafe latte z syropem 

Cafe mocca (cafe latte z gęstą belgijską czekoladą) 

Kawa mrożona lub kakao (z lodami i bitą śmietaną)

8 zł / 11 zł

8 zł / 11 zł

9 zł / 12 zł

7 zł / 10 zł

7 zł / 10 zł

7 zł / 10 zł

         8 zł

         7 zł

         

Przekąski
6 zł /   9 zł

    11 zł / 13 zł

7 zł / 10 zł

   9 zł / 12 zł

8 zł / 11 zł

9 zł / 13 zł

10 zł / 13 zł

12 zł / 15 zł

14 zł / 17 zł

14 zł / 17 zł

14 zł

Tosty z szynką, serem i ziołami

Tosty z tuńczykiem i ziołami

Tosty z szynką, serem i suszonymi pomidorami 

Tosty z serem 

Tosty z nutellą 

Tosty z dżemem 

Paróweczki wieprzowe z wody (2 szt.) z keczupem i pieczywem  

Zupa dnia 

   

Wszystkie kawy na życzenie serwujemy również w wersji bezkofeinowej.


