Gdańsk
1.

ANIMA CAFE | ul. Św. Ducha 11/13/17, Gdańsk | tel.: 501 172 665

napój 6 zł: kawa spice latte podawana z bitą śmietaną
deser 7 zł: wegańskie ciasto czekoladowe podawane na ciepło z gałką lodu i sosem
malinowym naszej produkcji
zestaw 10 zł: spice latte + wegańskie ciasto czekoladowe
2.

BAIKA | Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, Gdańsk | tel.: 881 201 008

napój 6 zł: kawa czarna/biała/cappuccino/kawa smakowa
deser 7 zł: tarta dnia: np.: piernikowa, chałwowa, brulle z wiśniami, oreo lub citron
zestaw 10 zł: kawa smakowa + tarta dnia
3.

CAFE FACTOTUM | ul. św. Ducha 8/10, Gdańsk | tel.: 511 233 394

napój 6 zł: americano lub capuccino
deser 7 zł: kawałek ciasta blondie z białą czekoladą i żurawiną
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej
4.

CAFE NOVA | ul. Pańska 1/2, Gdańsk | tel.: 690 901 101

napój 6 zł: mała czarna kawa
deser 7 zł: sernik pieczony lub inne ciasto dnia
zestaw 10 zł: rozgrzewająca czarna herbata korzenna (pomarańcze, goździki, przyprawy
korzenne) + do wyboru: sernik z bitą śmietaną i sosem czekoladowym lub muffin owoce
leśne lub muffin czekoladowy
5.

CENTRALA | ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk | tel.: 58 323 60 44

napój 6 zł: kawa latte z syropem dyniowo-korzennym
deser 7 zł: czekoladowe z serkiem mascarpone i skórką pomarańczy
zestaw 10 zł: cappuccino i 3 bułeczki cynamonowe
6.

DOBRA KAWA | ul.Grobla III 1/6D | tel. 502 906 746

napój 6 zł: flat white
deser 7 zł: sticky toffee pudding podawany na ciepło z gałką lodów
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej
7.

FUSY I MIĘTUSY | u
 l. Grobla IV 2, Gdańsk | tel.: 503 449 660

napój 6 zł: K
 awa: espresso, doppio, americano, cappuccino, latte, i po prostu kawa z
mlekiem | Herbata: wszystkie, które w danym momencie będą w ofercie : susz owocowy,
miętowa, jaśminowa, zielona, czarna ceylon, earl grey oraz herbata ananasowa | Napój:
napoje Matchbata, Rooibata i Yerbata (On Lemon)
deser 7 zł: Brownie lub Ciasto Marchewkowe lub Placek z Owocami lub wegańskie
"Praliny" (na bazie daktyli, kokosa, orzechów i kakao) lub Tapioka z Owocami
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
8.
JABŁONIOWA CAFE | ul. Jabłoniowa 21 lok. 10 Osiedle Lawendowe Wzgórza |
tel.: 506 793 379
napój 6 zł: kawa biała lub czarna przygotowana specjalnie dla kawiarni z mieszanki kaw
pochodzących z Gwatemali, Kolumbii i Etiopii. Jest świeżo palona, charakteryzuje się
słodyczą owoców i średnią kwasowością. Jest delikatnie wytrawna.
deser 7 zł:ciasto
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej
9.
504

KOTKA CAFE - KOCIA KAWIARNIA | ul. Stary Rynek Oliwski 19 | tel.: 574 453

napój 6 zł: americano lub migdałowe cappuccino
deser 7 zł: panna cotta z owocami
zestaw 10 zł: americano plus deser z owocami w słoiczku (to może być codziennie coś
innego, gdyż zawsze robimy na miejscu wszystko na świeżo; mamy min. pijaną śliwkę śliwka gotowana w śliwowicy z przyprawami korzennymi i krem sernikowy, mango
gotowane z cynamonem i waniliowy krem sernikowy)
10.

KREATYWNA CAFE | ul. Słowackiego 19, Gdańsk | tel.: 570 736 000

napój 6 zł: napar sezonowy: cytrusy+imbir+miód+mięta, cappuccino lub americano
deser 7 zł: brownie firmowe: kostka brownie z orzeszkami i kawałkami czekolady
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej
11.

KUŹNIA | ul. Gościnna 10, Gdańsk | tel.: 731 223 347

napój 6 zł: kawa latte macchiato z syropem korzenno-dyniowym
deser 7 zł: szarlotka na ciepło z bitą śmietaną i cynamonem
zestaw 10 zł: ciasto czekoladowe z bitą śmietaną i herbata aroniowa
12.

RESTAURACJA LOOKIER | ul. Długa 39, Gdańsk | tel. 514 925 939

napój 6 zł: kawa amaretto z bitą śmietaną.
deser 7 zł: tarta dyniowa z cynamonem serwowana na kruchym spodzie
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej

13.

MATKO I CÓRKO | ul. Świętego Ducha 44/46, Gdańsk | tel.: 58 710 44 83

napój 6 zł: kawa: cappuccino, herbata: czerwony jak cegła
deser 7 zł: sernik cynamonowo-miodowy lub jagielnik o wybranym smaku
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
14.

MOTTO BISTRO CAFE | ul. Wajdeloty 21, Gdańsk | tel.: 732 033 233

napój 6 zł: cappuccino
deser 7 zł: tarta słony karmel
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej
15.

RESTAURACJA POBRZEGI | ul. Stara stocznia 2/4, Gdańsk | tel.: 58 718 68 10

napój 6 zł: cappuccino, herbata zielono mi
deser 7 zł: ciasto dnia
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
16.
KAWIARNIA POCIĄG DO... KAWA & WINO | ul. Warzywnicza 10D, Gdańsk | tel.:
789 444 004
napój 6 zł: americano / americano z mlekiem
deser 7 zł: sernik monako / sernik sułtański / sernik na zimno
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
17.

BISTRO PRASÓWKA | ul. Brzozowa 1, Gdańsk | tel.: 500 856 663

napój 6 zł: kawa biała
deser 7 zł: tarta z kremem orzechowym i czekoladą
zestaw 10 zł: napój + deser z listy powyżej
18.

KAWIARNIA PRZYSTANEK KAWA | ul. Zdrojowa 2, Gdańsk | tel. 501 390 355

napój 6 zł: Kawa w rozmiarze M (350ml): Cappuccino, Flat White, Americano, Latte |
Gorąca czekolada z malinami | Herbata z imbirem, cynamonem, miodem i cytryną
deser 7 zł: wegańskie i bezglutenowe ciasto czekoladowe z ciecierzycy | wegański
jabłecznik | amerykański placek z gruszką w miodzie z dodatkiem przypraw korzennych
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
19.
691

KAWIARNIA PRZYSTANEK OPERA | al. Zwycięstwa 15, Gdańsk | tel.: 500 432

napój 6 zł: kawa duża czarna/biała
deser 7 zł: brownie lub muffin
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej

20.

SO EAT | ul. Kartuska 18, Gdańsk | tel.: 731 223 345

napój 6 zł: rozgrzewająca herbata
deser 7 zł: szarlotka na ciepło z bitą śmietaną
zestaw 10 zł: kawa czarna lub biała, sernik z sosem malinowym
21.
495

RESTAURACJA TAM GDZIE ZAWSZE | ul. Chmielna 72/1, Gdańsk | tel.: 608 132

napój 6 zł: rozgrzewająca herbata
deser 7 zł: Maxi King - Czekoladowo-śmietankowe ciacho przekładane karmelem i
orzechami
zestaw 10 zł: Maxi King + Latte z syropem do wyboru lub herbata rozgrzewająca
RESTAURACJA WINESTONE W HOTELU MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO
22.
| ul. Jana Heweliusza 22, Gdańsk | tel. 58 321 00 36
napój 6 zł: Kawa: espresso, americano, cappuccino, latte, latte smakowe z odrobiną
syropu do wyboru (ziarna kawy specjalnie wyselekcjonowane dla restauracji w hotelach
Grupy Orbis
Łagodne, z przyjemna nutą czekolady i lekkiego karmelu, delikatnej kwasowości na finiszu,
ładnie układająca się crema, mieszanka dobrze komponuje się z mlekiem)
deser 7 zł: ciasto jagodowe, ciasto jogurtowe ze śliwkami, ciasto orzechowe, sernik ze
skórką z pomarańczy, ciasto mak/marcepan, beza z sosem angielskim i śliwkami, Creme
Carmel, parfait z owocami, czekolada na gorąco ze słonym karmelem i bita śmietaną
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
23.
RESTAURACJA WINESTONE W HOTELU MERCURE GDAŃSK JELITKOWO |
ul. Kapliczna 30, Gdańsk | tel. 58 511 33 95
napój 6 zł: Kawa: espresso, americano, cappuccino, latte, latte smakowe z odrobiną
syropu do wyboru (ziarna kawy specjalnie wyselekcjonowane dla restauracji w hotelach
Grupy Orbis
Łagodne, z przyjemna nutą czekolady i lekkiego karmelu, delikatnej kwasowości na finiszu,
ładnie układająca się crema, mieszanka dobrze komponuje się z mlekiem)
deser 7 zł: ciasto jagodowe, ciasto jogurtowe ze śliwkami, ciasto orzechowe, sernik ze
skórką z pomarańczy, ciasto mak/marcepan, beza z sosem angielskim i śliwkami, Creme
Carmel, parfait z owocami, czekolada na gorąco ze słonym karmelem i bita śmietaną
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
24.

KAWIARNIA Z INNEJ PARAFII | Targ Rybny 6A, Gdańsk | tel.: 505 840 243

napój 6 zł: kawa biała lub czarna
deser 7 zł: tarta
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej

Sopot
1.
KAWIARNIA PIEKARNIA-CUKIERNIA PELLOWSKI | ul. Dworcowa 7, Sopot | tel.:
58 301 45 20
napój 6 zł: aromatyczna latte o smaku jeżynowym
deser 7 zł: tarta czekoladowa z żurawiną i gruszkami
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
2.
KAWIARNIA POCIĄG DO… KAWA & BAJGLE | ul. Kościuszki 14, Sopot | tel.: 58
520 54 45
napój 6 zł: americano, americano z mlekiem
deser 7 zł: sernik monako, sernik sułtański, sernik na zimno
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
3.

 RESTAURACJA VILLA BALTICA*** | ul. Emilii Plater 1, Sopot | tel.: 58 555 28 00

napój 6 zł: kawa czarna, kawa biała, espresso, cappuccino, latte
deser 7 zł: tarta dyniowa, szarlotka z bitą śmietaną
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej

Gdynia
1.

KOFEINA | ul. Abrahama 41, Gdynia | tel.: 728 308 295

napój 6 zł: white, long black albo przelewowa
deser 7 zł: muffin, deser w słoiku lub ciasto do wyboru
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej
RESTAURACJA, KAWIARNIA LAVENDA CAFE & GALERIA | ul. Starowiejska
2.
11, Gdynia | tel.: 58 621 19 30
napój 6 zł: kawy klasyczne /rozmiar: do 200 ml/ : espresso, doppio, espresso macchiato,
cappuccino, latte, flat white
deser 7 zł: dowolny deser dnia z witryny /porcja degustacyjna/ : tort bezowy, tort
czekoladowy z wiśniami i musem z czekolady, tort Chrupiący Carmel, tort jogurtowo malinowy na jaglance, białe brownie, szarlotka z bezą, ciasto marchewkowe, tort Włoskie
Tiramisu, tarty różne smaki, serniki różne smaki
zestaw 10 zł: dowolny napój + dowolny deser z listy powyżej

3.
RESTAURACJA WINESTONE W HOTELU MERCURE GDYNIA CENTRUM | ul.
Armii Krajowej 22, Gdynia | tel. 58 666 29 57
napój 6 zł: Kawa: espresso, americano, cappuccino, latte, latte smakowe z odrobiną
syropu do wyboru (ziarna kawy specjalnie wyselekcjonowane dla restauracji w hotelach
Grupy Orbis
Łagodne, z przyjemna nutą czekolady i lekkiego karmelu, delikatnej kwasowości na finiszu,
ładnie układająca się crema, mieszanka dobrze komponuje się z mlekiem)
deser 7 zł: ciasto jagodowe, ciasto jogurtowe ze śliwkami, ciasto orzechowe, sernik ze
skórką z pomarańczy, ciasto mak/marcepan, beza z sosem angielskim i śliwkami, Creme
Carmel, parfait z owocami, czekolada na gorąco ze słonym karmelem i bita śmietaną
zestaw 10 zł: napój + deser do wyboru z listy powyżej

