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na duży apetyt
dishes for a big appetite

Dwa jajka sadzone /lub/ dwa jajka posche podawane na grzankach
z domowej ciabatty z wędzonym łososiem w sosie 
holenderskim ............................................................................... 17 zł
Two fried eggs or two posche eggs served with homemade ciabatta 
toast with smoked salmon in hollandaise sauce

Grillowane frankfuterki podawane z dwoma jajkami sadzonymi,
małą sałatką z zielonym sosem, musztardą oraz chlebem 
naszego wypieku ......................................................................... 17 zł
Grilled Frankfuter sausages served with two fried eggs, small salad 
and green sauce, mustard and with our fresh bread

Jajecznica królewska z 4 jaj z wędzonym boczkiem, franfuterkami,
cebulą, pomidorkami cherry i chlebem naszego wypieku ...... 15 zł
Royal scrambled eggs - 4 eggs with smoked bacon, Frankfuter 
sausages, onion, cherry tomatoes and our home-made bread

ŚNIADANIA w LAVENDZIE
BREAKFAST AT LAVENDA

jajeczne
eggs dishes
Jajecznica po naszemu z 3 jaj podawana z małą sałatką 
z zielonym sosem oraz pieczywem naszego wypieku
Scrambled eggs, made from three eggs, served with small salad, 
green sauce and our bread

WARIANTY DO WYBORU:
OPTIONS TO CHOOSE FROM:

Mistrzowskie omlety Oli przygotowywane z 3 jaj
Perfect omelettes by Ola

WARIANTY DO WYBORU:
OPTIONS TO CHOOSE FROM:

z Lavendowej piekarni
from Lavenda bakery

Serowa z natką pietruszki ..............................................................10 zł
Cheese ciabatta with parsley

Z mozzarellą, pomidorem, świeżą bazylią oraz balsamico ............10 zł
Ciabatta with mozzarella, tomato, fresh basil and balsamico

Wędzony łosoś, gorgonzola ...........................................................14 zł
Ciabatta with smoked salmon and gorgonzola

Suszony pomidor, chorizo, ser koryciński ......................................15 zł
Ciabatta with dried tomatoes, chorizo and Koryński cheese

Wypiekane codziennie rano z mąki z młyna Wielkopolskiego, 
podawane na ciepło z sałatką z zielonym sosem 

All ciabattas are homemade, baked every day, early in the morning.
They are made from the best baking flour of Wielkopolska mill.

The ciabattas are served warm with salad and green sauce.

CIABATTY / CIABATTAS

Pastą jajeczną 25g .........................................................................13 zł
With egg spread 25g

Twarożkiem, wędzony łosoś +4 zł .....................................................13 zł
With cottage cheese, smoked salmon +4 zł

Serem korycińskim .........................................................................13 zł
With cottage cheese, smoked salmon +4 zł

Domową konfiturą 25 g ..................................................................13 zł
With home-made jam 

KANAPKI / SANDWICHES
3 kanapki na pełnoziarnistym chlebie 

naszego wypieku do wyboru z:
Three whole-wheat sandwiches to choose from:

Domowa Granola – z płatków górskich, bakali oraz ziaren,
podawana z jogurtem naturalnym oraz musem 
malinowy i miodem.........................................................................12 zł
Home-made Granola – porridge oats, dried tropical fruits and 
grains, served with natural yogurt, raspberry mousse and honey

Bananowe pancake z owocami sezonowymi, +nutella / bita 
śmietana +2 zł, +serek waniliowy i domowa konfitura +2 zł .................12 zł

Banana pancakes with seasonal fruits, +nutella / whipped cream +2 zł, 

+ vanilla cheese / home-made jam +2 zł

owsianka z owocami sezonowymi, gorzką czekoladą oraz domową 
konfiturą..........................................................................................12 zł
porridge with seasonal fruits, dark chocolate and home-made jam

Owsianka z sokiem z pomarańczy z bananem i ananasem nasionami 
chia oraz miodem ...........................................................................12 zł
porridge with orange juice, banana, pineapple, chia seeds and honey

fit śniadanie w Lavendzie
fit breakfast at Lavenda

ŚNIADANIA CODZIENNIE 
BREAKFAST EVERYDAY 8-12

Wędzony łosoś, baby szpinak, czosnek......................................12 zł
Smoked salmon, baby spinach and garlic

Pikantna - chorizo, suszony pomidor, chilli .................................12 zł
Spicy - chorizo, dried tomato, chilli

Z wiejskim wędzonym boczkiem i cebulą....................................12 zł
With country style smoked bacon and onion

Na maśle .......................................................................................9 zł
Soft as possible with plenty of butter

Wędzony boczek, cebula, ser mozzarella...................................12 zł
Smoked bacon, onion, mozzarella cheese
Suszone pomidory, cukinia, ser  koryciński..................................12zł
Dried tomatoes, zucchini, korysiński cheese
Owoce sezonowe, serek waniliowy.............................................12 zł
Season fruits and vanilla cheese



herbaty
tea

Zielona.................................................................................... 5 zł
Green tea

Czarna lub earl grey............................................................... 4 zł
Black or earl grey

Cud malina ........................................................................... 10 zł
Herbata czarna z suszonymi owocami malin, podawana z 
konfiturą malinową

Marvel Raspberry
Black tea with dried raspberries fruits served with raspberry jam

Linden tea
Black tea with dried raspberries fruits served with raspberry jam

Domowa Lemoniada .............................................................11 zł
Lavendowa / cytrusowa / mango ogórek
Home-made Lemonade
Lavender / citrus / mango-cucumber

Puszysta kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną................ 12 zł
Fluffy iced coffee with ice-cream and whipped cream
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kawy
coffee

Kawa biała lub czarna ............................................................ 7zł
Coffee white or black

Gorące kakao z pianką........................................................... 6 zł
Hot cocoa with foam

Espresso, espresso macchiato ............................................... 7zł

Cappuccino / Grande Cappuccino ...............................9 zł / 12 zł

Latte / Doppio Latte ....................................................10 zł / 15 zł

do wyboru : kokos, wanilia, cynamon, lavenda 
Latte z syropem.................................................................... 12 zł

Latte with selection of syrup : coco nut, wanilia, 
cinnamon or lavenda

soki i napoje
juices & drinks

Soki: pomarańczowy, jabłko, czarna porzeczka ..................... 6 zł
Juices : orange, apple, blackcurrant

Woda mineralna .................................................................. 5,5 zł
Water

John Lemon............................................................................ 7 zł

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy lub grejpfrutów    .......11 zł
Freshly squeezed juice orange or grapefruit

FIT

Świeżo wyciskany sok
owocowo-warzywny   ......................11 - 13 zł
Freshly squeezed juice Fruit & Vegetables

  ZAPYTAJ
OBSŁUGĘ FIT

na poranne orzeźwienie
morning wake-up

Drodzy Goście,
Aby utrzymać najwyższą jakość naszych produktów wszystkie dostawy zaplanowane są na godziny poranne. Zdarza się, że dostawa jest opóźniona, co może 
spowodować czasowy brak pewnych produktów. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, kiedy zdarzy się sytuacja - że musimy dokonać zamiany jakiegoś składnika 

w Państwa wybranym daniu. Obsługa będzie informować o takich sytuacjach.

Dear Guests, 
All products are delivered to us in the morning, to keep the highest quality of our dishes. Some suppliers sometimes deliver vegetables not on time, which may 

cause the lack of some products. That is why, we would like to ask You for understanding if the situation occurs, or if we’ve to change the ingredient in Your dish. 
We will keep You informed. 

ŚNIADANIA CODZIENNIE 
BREAKFAST EVERYDAY 8-12

ŚNIADANIA w LAVENDZIE
BREAKFAST AT LAVENDA
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Przy stołach powyżej 8 osób doliczamy +10% do rachunku 
końcowego za obsługę kelnerską

zupy
wedle natchnienia kucharza
Zupy dnia.................................................................... 8 zł - 10 zł

ciabatty naszego wypieku

z gillowaną wołowiną, masłem ziołowym, piklowany ogórek, 
szalotka, parmezan, rukola................................................ 17 zł
z grillowanym kurczakiem , suszonym pomidorem, serem 
korycińskim ........................................................................ 16 zł
z wędzonym łososiem, szpinakiem oraz 
serem gorgonzola .............................................................. 16 zł

Serowa - mozzarella, gorgonzola, żółty ser, 
natka pietruszki .................................................................. 10 złprzystawki

podawane z oliwą z oliwek, octem balsamicznym oraz 
zielonym sosem

Pieczywo naszego wypieku................................................. 5 zł

podawany z pieczywem naszego wypieku, wiejski wędzony 
boczek +2 zł 

Baby szpinak z czosnkiem podsmażany na maśle ......... 11 zł

karczochami oraz suszonymi pomidorami
Grzanki z serem korycińskim............................................ 10 zł

Krewetki tygrysie smażone na maśle z dodatkiem białego 
wina z czosnkiem i świeżą bazylia.................................... 15 zł

dania główne

Serwowany w sosie z suszonych pomidorów z porem, sałatka
oraz pieczone ziemniaczki

Grillowany filet z kurczaka 180g ....................................... 24 zł

Burger wołowy z antrykotu 100g ...................................... 25 zł
Serwowany w bułkach naszego wypieku z sosem BBQ,  chorizo,
ser koryciński, pomidorem, ogórkiem piklowanym, z sałatą oraz 
pieczonymi ziemniaczkami
Burger Surf & Turf .............................................................. 28 zł
Serwowany w bułkach naszego wypieku z grillowanymi 
krewetkami, sosem Holenderskim, wołowiną, pomidorem, sałatą
podawany z pieczonymi ziemniaczkami

Stek wołowy z antrykotu 180g .......................................... 34 zł
Z masłem ziołowym,sosem holenderskim, pieczonymi 
ziemniaczkami, sałatką

naleśniki
NALEŚNIK NA SŁODKO:
Z serkiem waniliowym domowa konfitura +3 zł ....................... 12 zł

Z bananami i nutellą z oreo +2 zł ............................................ 12 zł

Z malinami, białą czekoladą oraz serkiem waniliowym ........ 14 zł

NALEŚNIK WYTRAWNY:
Wędzony łosoś, szpinak, gorgonzola ................................... 17 zł

Kurczak, suszony pomidor, ser mozzarella .......................... 16 zł

Karczochy, ser koryciński, suszone pomidory...................... 15 zł

sałatki

podawane na mieszanych liściach sałaty, mini mozzarella, 
pomidorki cherry, zielony sos oraz ocet balsamiczny

Smażone krewetki z czosnkiem ............................ 19 zł  | 30 zł

podawany na mieszanych liściach sałaty, z suszonymi 
pomidorami, płatami parmezanu oraz prażonymi ziarnami

Grillowany kurczak................................................. 18 zł  | 28 zł

podawana na mieszanych liściach sałaty, pomidorki cherry, ser 
gorgonzola oraz orzechy włoskie w sosie 
balsamiczno-malinowym.

Grillowana wołowina.............................................. 19 zł  | 29 zł

podawanym na mieszanych liściach sałaty, z karczochami, 
czarnymi oliwkami, orzechami włoskimi, chorizo +5 zł, wędzony 
łosoś +5 zł

Z serem Korycińskim ............................................. 17 zł  | 27 zł

małe  | duże

legenda
S Dania zawierające skorupiaki

R Dania zawierające ryby

O Dania zawierające orzechy ziemne

Z Dania zawierające ziarna

N Dania zawierające nabiał

G Dania zawierające gorczyce

J Dania zawierające jaja

GF Dania bezglutenowe

makarony
Penne pełnoziarniste Tagliatelle Bezglutenowy + 4 zł

Z wiejskim wędzonym boczkiem w sosie 
winno-śmietanowym z natką pietruszki ........................... 22 zł

Z karczochami, oliwą z oliwek , suszonymi pomidorami, 
parmezanem, chorizo+5 zł .................................................... 18 zł

WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY MAKARON

Alio Olio z domowa oliwą czosnkową, chili, oliwkami i 
pomidorkami koktajlowymi z krewetkami +8 zł .................. 18 zł

Z pomidorami, mozzarellą, czosnkiem, bazylią, kurczak +4 zł, 
chilli, chorizo +5 zł, krewetki +8 zł ........................................... 18 zł

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
12:30 - 16:00LUNCH

Ze szpinakiem w sosie śmietanowym z gorgonzolą, 
wołowina +7 zł, wędzony łosoś +5 zł ...................................... 20 zł

Tarta wytrawna...................................... 18 zł
Podawana z sałatką

  ZAPYTAJ
OBSŁUGĘ

Sałatki podawane są z zielonym sosem, oliwą z oliwek 
oraz pieczywem naszego wypieku
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napoje zimne

Sok wyciskany.................................................................... 11 zł

Woda mineralna................................................................. 5,5 zł

Sok owocowy..................................................................... 5,5 zł
John Lemon .......................................................................... 7 zł

Domowa lemoniada 
lavendowa / cytrusowa / mango-ogórek .......................... 11 zł

Sok dnia ......................................... 10 - 12 zł
owocowo-warzywny

  ZAPYTAJ
OBSŁUGĘ

Latte sojowe........................................................................ 14 zł

Latte | Latte podwójne ............................................ 10 zł | 15 zł

Smakowe Latte ................................................................... 12 zł
z dodatkiem syropu, do wyboru: kokos, amaretto, orzech, 
piernik, wanilia, pistacja, cynamon, lavenda

kawy
Espresso | Doppio..................................................... 7 zł | 12 zł

Kawa czarna | biała .................................................. 7 zł | 7,5 zł
Cappuccino | Grande Cappuccino........................... 9 zł | 12 zł

Americano........................................................................... 12 zł

Espresso Macchiato.......................................................... 7,5 zł

wiosenne orzeźwienie
Domowa herbata mrożona  z owocami ............................ 12 zł

Smoothie owocowy............................................................ 12 zł

Puszysta kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną........... 14 zł

podpiekane owoce pod kruszonką z płatków 
zbożowych , masła orzechowego i przypraw 
korzennych podawane z gałką lodów 
waniliowych oraz sosem karmelowym

      ZWYCIĘZCA

CULINARY FEST2014

Crumble................................................. 12 zł

słodkie lenistwo
Codzienne świeże słodkości ............................................. 14 zł
zajrzyjcie proszę do naszej witrynki

Deser lodowy z gorącymi malinami, bita śmietaną oraz 
polewą czekoladową .......................................................... 14 zł

Zielona................................................................................... 8 zł

Miętowa ................................................................................. 7 zł

Czarna lub Earl Grey............................................................ 6 zł

Lavendowa.......................................................................... 10 zł
odprężająca herbata z kwiatu lavendy podawana z syropem 
lavendowym
Cud malina .......................................................................... 10 zł
czarna herbata z malinami, hisbiskusem i bławatkiem podawana 
z konfiturą domową

Zielona południowa............................................................ 10 zł
zielona herbata z kandyzowanymi owocami ananasa i mango 
oraz kwiaty pomarańczy i róży

herbaty

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
12:30 - 16:00LUNCH

legenda
S Dania zawierające skorupiaki

R Dania zawierające ryby

O Dania zawierające orzechy ziemne

Z Dania zawierające ziarna

N Dania zawierające nabiał

G Dania zawierające gorczyce

J Dania zawierające jaja

GF Dania bezglutenowe


