
Desery
D E S S E R T S

Herbata /  Tea
HERBATA RICHMONT             13 ZŁ
RICHMONT TEA
o smaki zapytaj obsługę
ask the staff about the flavors

HERBATA ZIMOWA                 18 ZŁ
WINTER TEA
imbir/ sok malinowy / kardamon
ginger / raspberry juice / cardamom
lub / or
miód / cynamon /  goździki / 
pomarańcza / cytryna / imbir
black tea / honey / cinnamon /
cloves / orange / lemon / ginger

Na Rozgrzanie 
To Warm Up
GRZANE WINO                           23,-
MULLED WINE 
wino / miód / cynamon / pomarańcza / 
cytryna / goździki / anyż
wine / honey / cinnamon / orange / 
lemon / cloves / anise

GORĄCA CZEKOLADA:
HOT CHOCOLATE:

Z BITĄ ŚMIETANĄ                   21,-
WITH WHIPPED CREAM

% Z ALKOHOLEM / 
WITH ALCOHOL 

Z BAILEYSEM I BITĄ ŚMIETANĄ   26,-
WITH BAILEYS AND WHIPPED CREAM 

Z AMARETTO I BITĄ ŚMIETANĄ 26,- 
WITH AMARETTO 
AND WHIPPED CREAM

Kawa /  Coffee
ESPRESSO                                  9 ZŁ
ESPRESSO DOPPIO                   13 ZŁ
AMERICANO                            12 ZŁ
CAPPUCCINO                             14 ZŁ
FLAT WHITE                            14 ZŁ
KAWA BIAŁA                           13 ZŁ
WHITE COFFEE
LATTE MACCHIATO                 14 ZŁ 
KARMELOWE LATTE              17 ZŁ
CARAMEL LATTE
ROYAL LATTE                          37 ZŁ 
z płatkami 24-karatowego złota
24 carat gold Latte macchiato 

GOLDEN CAPPUCINO              37 ZŁ  
z płatkami 24- karatowego złota
24 carat gold Cappuccino 



CIASTO PIERNIKOWE             22 ZŁ
GINGERBREAD CAKE
piernik przekładany powidłem śliwkowym 
w polewie czekoladowej   
gingerbread intertwined with plum jam
in chocolate glaze

SERNIK Z DYNIĄ                     26 ZŁ
PUMPKIN CHEESECAKE
klasyczny sernik z dodatkiem musu z dyni, 
na kruchym spodzie oblany 
polewą czekoladową z dodatkiem arachidów
classic cheesecake with pumpkin mousse,
drenched on the brittle underside
chocolate glaze with the addition of peanuts

SZARLOTKA Z BEZĄ                21 ZŁ
APPLE PIE WITH MERINGUE

szarlotka na kruchym cieście pokryta bezą 
apple pie on a shortcrust pastry 
covered with meringue

MINI TARTA CYTRYNOWA      23 ZŁ
MINI LEMON TART
mus cytrynowy na bazie soku z cytryn 
w kruchym cieście ozdobiony bezami 
lemon mousse based on lemon juice
in shortcrust pastry decorated with meringues

BROWNIE MONOPORCJA       23 ZŁ
BROWNIE MONOPORTION

deser składający się z ciasta brownie 
pokrytego musem z czekolady deserowej 
– całość oblana polewą lustrzaną 
z czekolady deserowej 
dessert consisting of brownie cake
covered with dark chocolate mousse
- the whole is covered with a mirror glaze
from dark chocolate

Desery /  Desserts
JABŁKO                                    26 ZŁ
APPLE
deser składający się z jasnego biszkoptu 
a na nim  mus pistacjowy z żelką truskawkową 
oblany polewą lustrzaną z białej czekolady    
a dessert consisting of a light sponge cake 
with a pistachio mousse with strawberry jelly 
covered with a mirror glaze of white chocolate

DYNIA                                      27 ZŁ
PUMPKIN
deser składający się z ciemnego biszkoptu 
kakaowego a na nim mus z czekolady 
deserowej z żelką śliwkową oblany lustrzaną 
polewą z białej czekolady    
dessert consisting of a dark cocoa sponge 
cake with chocolate mousse and plum jelly 
coated with a mirror glaze of white chocolate

BROWNIE             25 ZŁ
BROWNIE
klasyczne brownie z dodatkiem orzechów
classic brownie with the addition of nuts

STRUDEL 
Z LODAMI WANILIOWYMI     24 ZŁ
STRUDEL WITH VANILLA ICE CREAM
kruche, wielowarstwowe ciasto deserowe 
z nadzieniem z jabłek w miodzie i cynamonie 
podane na ciepło
shortbread, multi-layer dessert cake filled 
with apples in honey and cinnamon, 
served warm

GOFR SOLO                              10 ZŁ
WAFFLES SOLO
DODATKI / ADDITIVES:
CUKIER PUDER / ICING SUGAR             1 ZŁ
POLEWA / COATING                                3 ZŁ
toffi / ciemna czekolada / biała czekolada / 
owoce leśne / karmel / truskawka 
toffee / dark chocolate / white chocolate / 
forest fruit / caramel / strawberry

BITA ŚMIETANA / WHIPPED CREAM    3 ZŁ
ŚWIEŻE OWOCE / FRESH FRUIT       8 ZŁ

Desery /  Desserts


