
Desery i napoje



Ciasta / Desery
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1. Tiramisu  18 PLN
włoski deser na bazie serka mascarpone, kawy, biszkoptów i likieru amaretto, podawany w słoiku z owocami
Wartość energetyczna: 618 kcal 

2. Crème brûlée 16 PLN
francuski deser na bazie mleka, śmietany, żółtek z jajek i oryginalnych ziaren wanilii z Madagaskaru,  
podawany w słoiku z owocami
Wartość energetyczna: 582 kcal 

3. Vegan Cotta  16 PLN
wegańska wersja włoskiego deseru na bazie mleczka kokosowego, podawany z w słoiku z musem owocowym
Wartość energetyczna: 462 kcal 

4. Sernik mango 18 PLN
sernik z musem z mango na kruchym spodzie
Wartość energetyczna: 480 kcal

5. Sernik nowojorski  18 PLN
sernik na zimno na bazie serka Philadelphia z białą czekoladą, na spodzie z kruszonych ciastek owsianych
Wartość energetyczna: 366 kcal

6. Szarlotka na ciepło z lodami 22 PLN
kruche ciasto z prażonymi jabłkami i cynamonem podawane z lodami oraz sosem waniliowym  
z ziarnami oryginalnej wanilii z Madagaskaru
Wartość energetyczna: 375 kcal 

7. Ciasto czekoladowo - bananowe 16 PLN
ciasto na bazie mlecznej czekolady i dojrzałych bananów
Wartość energetyczna: 410 kcal

8. Ciasto marchewkowe  16 PLN
ciasto z orzechami włoskimi, rodzynkami, kandyzowaną skórką z pomarańczy, kremem z wiórkami  
kokosowymi i „włosami” tureckiej chałwy
Wartość energetyczna: 622 kcal

9. Cannoli   15 PLN
tradycyjny deser sycylijski: krucha rurka z ciasta zakrapianego czerwonym winem Marsala,  
z serkiem ricotta, orzechami pistacji i kandyzowaną skórką pomarańczy
Wartość energetyczna: 390 kcal

10. Churros   20 PLN
tradycyjne hiszpańskie ciastka smażone na głębokim oleju, obtoczone w brązowym cukrze 
i cynamonie, podawane z gorącą czekoladą i solonym karmelem
Wartość energetyczna: 425 kcal

11. Lody waniliowe by SAVE THE PLANET – „WHAT THE HELL?”  8 / 12 PLN
lody z oliwą grecką Kallisto, solą w płatkach Maldon i świeżą miętą 
(porcja 50g/100g)
Wartość energetyczna: 140 kcal (porcja 50 g)

12. Lody waniliowe by SAVE THE PLANET – „7 HEAVEN”  10 / 15 PLN
lody z sosem waniliowym z ziarnami oryginalnej wanilii z Madagaskaru, „włosami” tureckiej  
chałwy i kandyzowaną skórką pomarańczy 
(porcja 50g/100g)
Wartość energetyczna: 140 kcal (porcja 50 g)



Kawy
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13. Espresso + szklanka wody / 50 ml  8 PLN
Wartość energetyczna: 2 kcal

14. Double Espresso + szklanka wody / 100 ml  10 PLN
Wartość energetyczna: 4 kcal

15. Espresso Macchiato / 50 ml 10 PLN
Wartość energetyczna: 25 kcal

16. Americano / 150 ml / 250 ml 10 / 12 PLN
Wartość energetyczna: 2 kcal / 4 kcal

17. Americano z mlekiem / 150 ml / 250 ml 12 / 14 PLN
Wartość energetyczna: 50 kcal / 76 kcal

18. Cappuccino / 150 ml / 250 ml 12 / 14 PLN
Wartość energetyczna: 35 kcal / 50 kcal

19. Flat White / 150 ml / 250 ml 12 / 14 PLN
Wartość energetyczna: 44 kcal 
 

20. Latte Macchiato / 250 ml 12 PLN
Wartość energetyczna: 42 kcal 

21. Latte Macchiato au Caramele z dodatkiem syropu karmelowego / 250 ml 13 PLN
Wartość energetyczna: 60 kcal 

22. Ice Coffee / 500 ml 20 PLN
Wartość energetyczna: 42 kcal

Opcja z mlekiem bez laktozy lub roślinnym (sojowe lub owsiane) + 2 PLN 

23. Po marokańsku / 200 ml 20 PLN
zaparzana w specjalnym tygielku miedzianym z dodatkiem kardamonu i wody różanej
Wartość energetyczna: 4 kcal

24. Po wietnamsku / 200 ml 20 PLN
zaparzana z oryginalnej kawy wietnamskiej podawanej w oryginalnym zaparzaczu
przelewowym PHIN + mleko skondensowane / 50 kcal
Wartość energetyczna: 4 kcal

25. Gorąca czekolada z bitą śmietaną / 250 ml 16 PLN
Wartość energetyczna: 390 kcal



Herbaty
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Herbaty liściaste by Save the planet / 500 ml / 1-2 kcal

26. English Breakfast 12 PLN
mix czarnych herbat z Kenii, Indii, Sri Lanki i Chin

27. Earl Grey 15 PLN
czarna herbata z Cejlonu ze skórką z bergamotki

28. Green Sencha  15 PLN
zielona herbata sencha 

29. Green Sencha Goji 15 PLN
zielona herbata sencha z owocem goji, kwiatem kocanki i płatkami bławatka

30. Pink Flower Power  15 PLN
mix herbaty czarnej i zielonej z trawą cytrynową, ginko biloba, korzeniem żeń-szenia, 
kwiatami hibiskusa, płatkami róży, jaśminu oraz goździkiem

31. White Roses  15 PLN
biała herbata Pai Mu Tan z płatkami róży macedońskiej

32. Less Stress  15 PLN
ziołowa herbata z męczennicą lekarską, kwiatem kocanki, rumiankiem, melisą oraz suszonymi pąkami róży

33. Against Smog  15 PLN
ziołowa herbata z daktylem chińskim, trawą cytrynową, lukrecją, skórką pomarańczy, 
skórką cytryny oraz cynamonem cejlońskim

34. Herbata po indyjsku 20 PLN
indyjska czarna herbata z mlekiem, świeżym imbirem, zielonym kardamonem, laskami cynamonu,  
pieprzem młotkowym, anyżem gwiazdkowym, goździkami i miodem 
Wartość energetyczna: 50 kcal

35. Herbata po marokańsku 20 PLN
marokańska czarna herbata ze świeżą miętą i brązowym cukrem w kostkach na życzenie 

36. Herbata kwitnąca w kulkach 15 PLN
zapytaj kelnera o dostępne smaki

Napary herbaciane w dzbanku by Save the planet / 1l / 200 kcal

37. Exotica (dzbanek dla 2 osób) 35 PLN
herbata czarna, świeże owoce: ananas, papaja, pomarańcza, cytryna, miód  
oraz laska cynamonu i świeży rozmaryn

38. Winter time (dzbanek dla 2 osób) 25 PLN
herbata czarna z imbirem, cytryną i miodem



Napoje 
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Świeżo wyciskane soki
39. Cytrusowy 250ml / 500ml / pomarańcza / grapefruit / mieszany  15 / 20 PLN

Wartość energetyczna: 120 kcal / 240 kcal

40. Witalizujący 250ml / 500ml / banan / marchew / jabłko / pomarańcza  15 / 20 PLN
Wartość energetyczna: 140 kcal / 280 kcal

41. Orzeźwiający 250ml / 500ml / szpinak / jabłko / pomarańcza / imbir  15 / 20 PLN
Wartość energetyczna: 110 kcal / 220 kcal

 

Napoje zimne
42. Woda źródlana WIRENKA / 330 ml  7 PLN

gazowana / niegazowana

43. Woda mineralna SAN PELLEGRINO / ACQUA PANNA / 750 ml  13 PLN
gazowana / niegazowana 

44. Woda kokosowa COCONAUT / 320 ml  9 PLN
naturalna / naturalna gazowana / arbuzowa / ananasowa
Wartość energetyczna: 70 - 77 kcal

45. Kompot HULTAJ / 283 ml  10 PLN
kawałki jabłek z trawą żubrową / kawałki gruszki z goździkiem / wiśnia i czarna porzeczka z anyżem /
malina z rokitnikiem
Wartość energetyczna: 102 – 133 kcal

46. Napój likopenowy LYCO LIFE / 250 ml  11 PLN
wiśniowy z marakują / żurawina / mango
Wartość energetyczna: 100 – 107 kcal

Likopen to naturalny antyoksydant otrzymywany z pomidorów.  Usuwa z organizmu wolne rodniki 
odpowiedzialne za powstawanie nowotworów. Likopen został uznany najlepszym naturalnym produktem 
do profilaktyki i walki z nowotworami.

47. MIZU MATE CLASSIC / 330 ml  13 PLN
napój na bazie yerba mate
Wartość energetyczna: 23 kcal

48. Kombucha BROTHERS & SISTERS / 330 ml  15 PLN
sencha / trawa cytrynowa + kaffir / imbir
Wartość energetyczna: 50 kcal

Kombucha to napój ze sfermentowanej herbaty. Naturalny antyoksydant i probiotyk, wpływa na równowagę  
kwasowo-zasadową i reguluje przemianę materii.



Napoje & Alkohole

57

59

49
53

54

50

52
55

51

56

58



Napoje zimne c.d.
FENTIMANS to tradycyjne napoje wytwarzane w Wielkiej Brytanii przez małą rodzinną firmę. Tradycyjny smak i aromat 
napojów zawdzięczany jest metodzie wytwarzania, każdy napój warzony jest minimum tydzień w miedzianych 
kadziach browaru ROBINSONS w Stockport, założonego w 1849 roku.

49. Curiosity COLA / 275 ml  18 PLN
napój gazowany BIO z naturalnymi wyciągami z ziół
Wartość energetyczna: 137 kcal

50. Indian TONIC Water Premium / 200 ml   16 PLN
napój gazowany naturalny biotoniczny z chininą
Wartość energetyczna: 68 kcal

51. Pink Rhubarb TONIC Water / 200 ml  16 PLN
napój gazowany BIO z rabarbarem i naturalnymi wyciągami ziół
Wartość energetyczna: 68 kcal

52. Rose LEMONADE / 275 ml 18 PLN
napój gazowany BIO z naturalnym ekstraktem różanym 
Wartość energetyczna: 129 kcal

53. Victorian LEMONADE / 275 ml 18 PLN
napój gazowany BIO z sokiem z cytryny i wyciągów naturalnych ziół 
Wartość energetyczna: 130 kcal

54. Mandarin & Seville Orange Ginger LEMONADE / 275 ml 18 PLN
napój gazowany BIO z na bazie imbiru, pomarańczy i naturalnych wyciągów ziół
Wartość energetyczna: 107 kcal

55. Elderflower SODA / 275 ml 18 PLN
napój gazowany BIO na bazie naturalnego wyciągu z kwiatów czarnego bzu
Wartość energetyczna: 77 kcal

Alkohole
56. Koktajl MIMOZA / kieliszek 125 ml  20 PLN

wino musujące CASTELL D’OR CAVA BRUT, sok pomarańczowy, syrop grenadina
Wartość energetyczna: 169 kcal

57. Wino musujące CASTELL D’OR CAVA BRUT / kieliszek 150 ml   25 PLN
hiszpańskie, organiczne wino białe, wytrawne
Wartość energetyczna: 150 kcal

58. Wino musujące PROSECCO BACIO DELLA LUNA / kieliszek 150 ml  25 PLN
włoskie wino różowe, wytrawne
Wartość energetyczna: 150 kcal

59. Koktajl APEROL SPRITZ / kieliszek 300 ml 30 PLN
wino musujące CASTELL D’OR CAVA BRUT, likier Aperol, woda gazowana 
Wartość energetyczna: 160 kcal



savetheplanet.pl

Zorganizuj u nas swoje przyjęcie okolicznościowe.
Przyjmujemy zamówienia na ciasta oraz torty okolicznościowe,

organizujemy animacje, oprawę muzyczną oraz obsługę fotograficzną.

Rezerwacja stolików  
tel. 516  822  739

Życzymy smacznego i zapraszamy ponownie !


