
zestaw	WIOSNA  - Jajecznica na maśle i szynce

3 jajka, ser, warzywa, pieczywo, masło

zestaw	LATO - Jajka sadzone 

2 jajka, bekon, ser, warzywa, pieczywo, masło

zestaw	JESIEŃ - Kiełbaski

2 pieczone kiełbaski, fasolka w sosie pomidorowym,

warzywa, musztarda, keczup, pieczywo, masło

zestaw	ZIMA - Parówki 

2 parówki, 1 tost z serem, keczup
Do naszych śniadań:

herbata - 3zł, kawa americano/�lat white - 3zł

 

ŚNIADANIA

Granola	z	owocami	i	jogurtem

jogurt naturalny, owoce sezonowe, granola 

Tosty		

ser, keczup

ser, szynka, keczup

ser, pieczarki, szynka, keczup

nutella

masło orzechowe

Panini

ser, salami, papryka, sos

ser, szynka, pieczarki, sos

ser mozzarella, suszone pomidory, rukola, sos

ser, kurczak, kukurydza, papryka, rukola, sos

oscypek, bekon, pomidor, roszponka, cebula, sos

sery, słonecznik, suszone pomidory, 

  roszponka, żurawina, sos

PRZEKĄSKI

13zł

12zł

14zł

12zł

12zł

1szt./2szt.

3,5zł/6zł

4zł/7zł

4,5zł/8zł

4zł/7zł

4zł/7zł

11zł

10zł

10zł

10zł

11zł

11zł

Nicejska

mix sałat, tuńczyk, jajko,

pomidorki, ogórek, cebula,

sos, pieczywo

Z	kurczakiem

mix sałat, kurczak, pomidorki,

ogórek, kukurydza, 

fasola czerwona, sos, pieczywo

Grecka

mix sałat, pomidorki, ogórek,

cebula, ser feta, oliwki , sos, 

 

SAŁATKI

20zł

20zł

20zł

Grzanki

z masłem i ziołami

z masłem orzechowym i kon�iturą

z nutellą

z hummusem i warzywami

5zł

5zł

5zł
5zł

2szt.

Croissanty

Na słodko (2 sztuki):

ze słodkim dodatkiem - do wyboru:

nutella, masło orzechowe,

kon�itura, miód

Na słono (1 sztuka):

ser Camembert, roszponka, żurawina

ser, szynka, sałata, pomidor, sos

8zł

Gofry

gofr z cukrem pudrem
dodatki:

bita śmietana

owoce sezonowe

nutella

dżem

polewa

gofry	na	słono 

rukola, mozzarella, salami, suszone

  pomidory, sos bazyliowy

jajko sadzone, bekon, pomidor, roszponka,

  sos serowy

5zł

4zł

4zł

4zł

2zł

2zł

12zł

8zł

Kesadija	po naszemu

 sery, kurczak, rukola, kukurydza, sos

 sery, pieczarki, papryka, cebula, sos

15zł

 

Zamówienia	przyjmujemy	przy	kasie.

10zł

Bajgle		(do wyboru: pszenny\ziarnisty)

 z serkiem śmietankowym, łososiem,

      ogórkiem, kiełkami

 z kurczakiem, kon�iturą cebulową, 

    roszponką, ogórkiem konserwowym, sosem BBQ, 

 z serkiem śmietankowym, 

     karmelizowanym burakiem, rukolą i orzechami

 

12zł

 

 

 

 

14zł

2zł

 

10zł

 

 

Zamówienia	przyjmujemy	przy	kasie.

Naleśniki	amerykańskie	

z owocami sezonowymi 

z nutellą, bananem i ciasteczkami

z dżemem porzeczkowym,  sosem

  waniliowym

z jabłkami prażonymi, musem malinowym i 

   sosem waniliowym

+ syrop klonowy 

Smoothie

 zielone (szpinak, jabłko, kiwi, banan)

 czerwone (maliny, jogurt naturalny, miód)

 żółte (marchew, banan, pomarańcza)

10zł



Mleko bez laktozy

Coca - Cola, Fanta, Sprite

FuzeTea

Woda gazowana/niegazowana

Sok

S�wieżo wyciskany sok:

     pomarańcza                grejpfrut

Tiger

Piwo - zapytaj obsługę

Wino - zapytaj obsługę

KAWY

ZIMNE	NAPOJE

KAWIARNIA

MENU
JESIEŃ	-	ZIMA

Znajdziecie	nas:

dziendobry-andrychów.pl Kawiarnia	DZIEŃ	DOBRY dziendobry.kawiarnia

5zł

6zł

7zł

8zł

8zł

10zł

0,25l/0,5l - 3,5zł/4,5zł

0,25l/0,5l - 3,5zł/4,5zł

0,33l - 3,5zł

0,3l - 4zł

0,3l - 10zł

0,25l - 3,5zł

GODZINY OTWARCIA

Dla	Was	tworzymy	z	pasją!
Wszystko	przygotowujemy	ze

świeżych	produktów,	na	bieżąco,
dlatego	czasami	czas	oczekiwania
na	zamówienie	może	się	wydłużyć.

Smacznego!

Numer telefonu: 731 909 905 

Dostawa do domu lub pracy.
Minimalna kwota zamówienia z dostawą - 20 zł.

Poniedziałek - Piątek
Sobota

Niedziela

6:30 - 20:00
9:00 - 20:00

10:00 - 20:00

Ostatnie zamówienia na kuchnię przyjmujemy
30 minut przed zamknięciem. 

Opakowanie styropianowe na wynos - 0,50zł 

Zamówienia przyjmujemy przy kasie.

Espresso

Americano

Flat White

Cappuccino

Latte Macchiato

Mokka

Karmelowa z bitą śmietaną

Dyniowo - Korzenna z bitą śmietaną 

Z popcornem z bitą śmietaną

Cynamonowa z bitą śmietaną

10zł

10zł

10zł

HERBATY

6zł

6zł

6zł
6zł

HERBATY	LIŚCIASTE

7zł

7zł

7zł

7zł

Czarna 

Owocowa 

Zielona

Miętowa

Czarna 

Owocowa 

Zielona

Rooibos

Czekolada na gorąco: 

z bitą śmietaną/piankami/musem malinowym

Herbata zimowa:  
imbirowa/malinowa/jabłkowa

Lemoniada na gorąco 

Grzaniec jabłkowy bezalkoholowy

Grzane piwo

Grzane wino

9zł

NAPOJE	ROZGRZEWAJĄCE

9zł

10zł

8zł

7zł

9zł

8zł


