
ŚNIADANIA
W STYLU Tworzymy dla Was z miłością i jakością 

Ewelina Fabisiak
z Team I Love Juice

ŚNIADANIA WYTRAWNE

NA SŁODKO BEZ CUKRU

PROTEINOWE NALEŚNIKI Z WEGAŃSKIM 
TWAROŻKIEM Z NERKOWCÓW 
Z KARMELIZOWANYMI ŚLIWKAMI 
W KAWIE I POMARAŃCZY
naleśniki pszenne z ekologicznej mąki, z wegańską proteiną, 
karmelizowanymi śliwkami, twarożkiem z nerkowców

33 zł   

JAGLANKA KOJĄCA STRES 
I POPRAWIAJĄCA METABOLIZM 
jaglanka z karobem, organicznym kakao z bananem, 
karmelizowanymi orzechami pekan, wiśniami z kardamonem
i anyżem, ziarnami słonecznika i siemieniem lnianym

33 zł   

JAJECZNICA Z EKOLOGICZNYCH JAJ 
jajecznica z 3 jajek ekologicznych na maśle podana 
z kiszonkami i piklami, czarnuszką, z pszenno-żytnim 
pieczywem na zakwasie gryczanym

27 zł   

PRZECIWZAPALNA SZAKSZUKA 
aromatyczna szakszuka podana z jajkiem ekologicznym 
w koszulce, natką pietruszki, ekologicznymi mikroziołami 
i pszenno-żytnim pieczywem na zakwasie gryczanym 

29 zł   

AWOKADO Z EKOLOGICZNYM JAJKIEM, 
EKOLOGICZNYM ŁOSOSIEM 
LUB WĘDZONĄ MAKRELĄ
gravlax z ekologicznego łososia lub wędzona makrela, 
połowa awokado, ekologiczne jajko na miękko,
wegański sos tatarski, świeże i piklowane warzywa

39 zł   

AWOKADO Z EKOLOGICZNYMI 
JAJKAMI NA MIĘKKO I HUMMUSEM
połowa awokado, 2 ekologiczne jajka na miękko, 
pomidorowy hummus, kiszonki, pikle, czarnuszka, 
ziarna słonecznika i pieczywo pszenno-żytnie 
na zakwasie gryczanym

31 zł   

KANAPKI I ŚNIADANIOWE TACOS

TOST Z EKOLOGICZNYMI JAJAMI 
PO BENEDYKTYŃSKU, EDAMAME
I POŁOWĄ AWOKADO
2 ekologiczne jajka w koszulkach z sosem holenderskim, 
szpinakiem, edamame i płatkami chili podane na pszenno-żytnim 
toście na zakwasie gryczanym z połową awokado

ŚNIADANIOWE TACOS BEZGLUTENOWE 
3 bezglutenowe tacos z pieczarkami w domowym sosie BBQ, 
awokado, ekologicznym jajkiem, papryką jalapeno, rukolą, 
wegańskim sosem chipotle i edamame

SKANDYNAWSKA KANAPKA Z KREWETKAMI 
I SALSĄ TRUFLOWĄ
NA PSZENNO-ŻYTNIM CHLEBIE
LUB ROGALIKU FRANCUSKIM 
grillowane krewetki, ekologiczne jajko, wegański sos tatarski, 
salsa truflowa, oliwa truflowa

38 zł   

38 zł  

43 zł

SPECJALNOŚCI SZEFA KUCHNI

ŚNIADANIE GLAMOUR
2 ekologiczne jajka w koszulkach podane na pikantnej paście 
z awokado, serem feta, płatkami chili pod złotym lnem z ekologicznymi 
mikroziołami i pszenno-żytnim tostem na zakwasie gryczanym 

ZESTAW SZEFA - TASTING MENU
wytrawnie: ekologiczne jajko sadzone, połowa awokado, 
kiszonki i pikle, grillowane pieczarki w marynacie, 
gravlax z ekologicznego łososia;
słodko bez cukru: ekologiczna konfitura bez cukru, masło orzechowe;
smarowidła: mus z makreli ala paprykarz, hummus pomidorowy, 
wegański sos tatarski;
pieczywo: koszyk pieczywa pszenno-żytniego na zakwasie gryczanym
+ maślany rogalik francuski;
extra shot: zakwas buraczany I Love Juice  

33 zł   

59 zł   

koszyk chleba
pszenno-żytniego 
(5 połówek kromek)
koszyk chleba
bezglutenowego 
(3 kromki)
rogalik francuski

konfitura bez cukru

wegański sos tatarski

jajko ekologiczne

połowa awokado

gravlax z ekologicznego łososia

mus z makreli ala paprykarz

szynka

hummus pomidorowy

WYBIERZ DODATEK
DO SWOJEGO ŚNIADANIA

7 zł

8 zł

8 zł

9 zł

8 zł

8 zł

9 zł

7 zł

3 zł

15 zł

9 zł

34 zł   

46 zł



korzeń maca (energia i witalność)
proteina wegańska (regeneracja i wzmocnienie)
ostropest (wsparcie wątroby)
spirulina (detoks i żelazo)
jęczmień (antyoksydacja)

WYBIERZ SUPER DODATEK ORGANICZNY 

NAPARY Z RĘCZNIE ZBIERANYCH
BIESZCZADZKICH ZIÓŁ  500 ml

SOKI WYCISKANE Z MIŁOŚCIĄ  300 ml

JUICE
MENU

SMOOTHIE DLA BAKTERII JELITOWYCH

SMOOTHIE MIKSOWANE Z MIŁOŚCIĄ 300 ml

jarmuż + awokado + siemię lniane + sok jabłkowy
+ olej lniany

23 zł

SMOOTHIE CZOKO
banan + karob + cynamon + mleko roślinne + kakao

23 zł

SMOOTHIE NATURALNY BLASK Z TRUSKAWKĄ
truskawka + banan + sproszkowany owoc 
camu camu + mleko roślinne 

23 zł

SUPER SHOT MENU  50 ml

NAPOJE

WODA MAŁA/DUŻA

ESPRESSO/PODWÓJNE ESPRESSO

AMERICANO MAŁE/DUŻE

CAPPUCCINO DUŻE KLASYCZNE/ROŚLINNE

CAPPUCCINO KLASYCZNE/ROŚLINNE

LATTE KLASYCZNE/ROŚLINNE

KUBEK/DZBANEK HERBATY 500 ML
herbata ceylońska/earl grey/rooibos
/zielona bancha

12/16 zł

12/14 zł

11/14 zł

13/15 zł

14/16 zł

7/12 zł

7/18 zł

NAPAR PRZECIWZAPALNY
sok z pomarańczy + miód + cynamon + goździki + imbir + kurkuma

19 zł

NAPAR DETOX
jarzębina + jałowiec + czystek + kwiat mniszka
+ ziele mniszka + pokrzywa + kwiat słonecznika + liść jeżyny
+ trawa cytrynowa + liść maliny + liść brzozy + nagietek

19 zł

NAPAR Z BIESZCZADZKIEJ POKRZYWY
wspiera redukcję nadmiernego nagromadzenia wody,
oczyszcza

19 zł

NAPAR WYCISZENIA Z DOLINY NIDY
liście maliny + melisa

19 zł

ZDROWA WĄTROBA
grejpfrut + seler naciowy + ostropest

7 zł

7 zł

7 złSUPER ŻELAZO
burak + kakao + szpinak

PRZECIWZAPALNY BOHATER
malina + cytryna + kurkuma + pieprz

I DODAJ DO SWOJEGO SOKU LUB SMOOTHIE

3 zł
3 zł
3 zł
3 zł
3 zł*wybrany sok może zawierać śladowe ilości innych składników

  z listy sokowej

BURAK + JABŁKO + GREJPFRUT

JABŁKO + OGÓREK + CYTRYNA 
+ GREJPFRUT

SZPINAK + JABŁKO + FENKUŁ + CYTRYNA

wsparcie przeciwzapalne i pobudzające 
przemianę materii

wsparcie żelazowe w połączeniu z witaminą C, 
nawodnienie i orzeźwienie

wsparcie wątroby, idealny na opuchnięcia

bomba witaminowa z kwasem foliowym, dodaje
energii i witalności

autorski mistrz detoksu, intensywna filtracja krwi,
dawka żelaza

silne odtrucie organizmu z ogromną dawką witaminy C
i soli klasterowych

wsparcie stanów zapalnych układu pokarmowego, 
detoks i bomba witamin

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

JARMUŻ + ANANAS + POMARAŃCZA

SELER NACIOWY

SERCE BIAŁEJ KAPUSTY + CYTRYNA + JABŁKO

POMARAŃCZA + MARCHEW + IMBIR


