
 

 

 

 

Wszystko zaczęło się… 

 

w ciasnej i ciemnej komórcepod schodami, a właściwie w piwnicy 
przy ulicy Grodzkiej 50/1. 

Pewnej nocy Zgredek o wielkim serduchu, nudząc się okropnie, 
postanowił poczarować i wyczarował szalone magiczne skrzaty, a 

na pewno nie mugoli. 

To właśnie My! 

Zgrana paczka szalonych młodych skrzatów, gotowych 
wprowadzić Was w magiczny świat Dziórawego Kotła. 

 

 

 

Rozsiądź się wygodnie, zasmakuj w kremowym piwie, 
soku dyniowym i oczywiście gotuj się na magię! 



Kociołek poleca 

(Ourbests) 
 
 

1. Kremowe Piwo (Butter Beer)         -12; 
Ciepły, korzenny  napój na bazie mleka i karmelu z dodatkiem przypraw i magii. 
Warm,spiced drink based on caramel with magic and whipped cream. 
 

2. Lodowe Kremowe Piwo (IcedButter Beer)      -12; 
Orzeźwiający napójmleczny, z dodatkiem karmelu i czekoladowych ciasteczek. 
Refreshing milkshake, with caramel and chocolate cookies.  
 

3. SokDyniowy (Pumpkin Juice)         -9; 
Sokwieloowocowy z aromatemdyni, mango iklonu. 
Mixed fruit juice with pumpkin, maple and mango spice 

 
4. PasztecikiDyniowe 

Paszteciki z nadzieniemdyniowym, ziołami I czosnkiem      -10; 
Snacks with pumpkin stuffing, herbs and garlic. 

 
5. LemoniadaBraci W.     nowość!    -12; 

OrzeźwiającaLemoniada z dodatkiemaromatutrawycytrynowejimarakuji. Zestrzelającąposypką! 

Refreshing Lemonade with lemon grass taste and passionfruit. With sprinkles poping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kawy 

(Coffee) 
 

1. Espresso Patronum 
Klasyczne Espresso(30ml) wyrazistej kawy, podawane z wodą.   -7; 
Classic espresso(30ml) of pure coffee. Served with glass of water. 
 

2. Americano           -10; 
Podwójne espresso przedłużonewrzątkiem. 
Double espresso diluted with hot water. 
 

3. Moccha            -12; 
Czekoladowa kawa z bitą śmietaną, oprószona kakaem. 
Chocolate coffee with whipped cream and a little bit of cocoa. 
 

4. Cappuccino           -12; 
Kawa z puszystą mleczną pianką. 
Coffee with fluffy milk foam. 
  

5. Latte ( Na ciepło/Na zimno)        -11; 
Delikatna kawa z lekką pianką. 

Coffee drink made with espresso and steamed milk. 
 

6. Latte specjalna (Special latte)        -15; 
Delikatna kawa o wybranym smaku z bitą śmietaną 
Light coffee of chosen flavour with whipped cream 

➢ Kokos(Coconut) 
➢ Poziomka(Wild Strawberry) 
➢ Karmel(Caramel)  
  

7. Flatwhite           -12; 
Krótkie espresso, z aksamitnie spienionym mlekiem, zakończonym latte art. 
Short espresso with velvety milk and latte art 
 

8. Latte Sezonowa (Na ciepło/ Na zimno)      -16; 
 

➢ Latte Bananowe z bitąśmietanąiposypkącytrynową    nowość! 
Banana Latte with whipped cream and lemon topping.Hot or Cold 
 

➢ Latte Pistacjowa z RóżowymPieprzem, z bitąśmietaną I waflowąposypką nowość! 
Pistachio Latte with pink pepper, whipped cream and wafer toppingHot or Cold 

 
 

Do każdej kawy możliwość wyboru mleka odtłuszczonego ( 0 zł)  lub sojowego  (1 zł). 

You can choose skinny milk or soya milk. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee
https://en.wikipedia.org/wiki/Espresso
https://en.wikipedia.org/wiki/Milk


Napary 
(Teas) 

 

1. Richmont Green Jasmine        -10; 
Wyszukana kompozycja zielonej chińskiej herbaty i płatków jaśminu.  
Sophisticated composition of Chinese green tea and Jasmine petals. 

 
2. Richmont Green Mint 
Orzeźwiająca mięta pieprzowa z dodatkiem doskonałej zielonej herbaty Gunpowder. 
Refreshing peppermint with addition of excellent green tea Gunpowder. 

 
3. Richmont MexicanDream 

Efektowna kompozycja owoców, hibiskusa, płatków dzikiej róży i korzennych przypraw. 
A striking composition of the fruits, hibiscus, wild rose petals and spices. 

 
4. Richmont English Breakfast 
Tradycyjna angielska mieszanka czarnych herbat pochodzących ze Sri Lanki i Indonezji. 
Traditional English blend of black teas from Sri Lanka and Indonesia. 

 
5. Richmont Earl Grey Blue 
Mieszanka czarnych herbat podkreślona cytrusowym aromatem bergamotki. 
The combination of excellent blend of black teas highlited with a citrus aroma of bergamot. 

 
6. Richmont Melon Mint     nowość!   
Orzeźwiające połączenie mięty pieprzowej z soczystym melonem. Idealne na ciepłe dni! 
A refreshingcombination of peppermint and a juicy melon. Perfect for the summer! 
 

9. Richmont Mango Maui     
Owocowa mieszanka na bazie ananasa i papai. Z dodatkiem mango, truskawki i pomarańczy. 
Mixed teas with papaya and pinneaple.  With the addition of  mango and strawberry. 

 

10. Richmont RaspberryPear     
Zniewalająca mieszanka soczystych malin, jabłek, śliwek I papai z delikatną nutą gruszki. 
Zawierawitaminę C ! 
A compelling blend of juicy raspberries, apples, plums and papaya with a delicate hint of pear. It 
contains vitamin C! 
 

11. Richmont Green Cherry     
Szlachetne zestawienie klasycznych odmian Sencha I Bancha. Napar zielonych herbat z 
aromatem wiśni, pomarańczy i róży.  
A brew of green teas with the aroma of cherry, orange and rose. 

 

Uwaga! Strzeż się ponuraka! 
Be aware of grim! 



Czarodziejskie Wypieki 

(MagicalPastries) 
 
 

1. Przysmak czarownicy(WitchDelicacy)  NOWOŚĆ  -13,9; 
Ciasto z bazą i kremem kawowym, wykończone słonym karmelem. 
Cake with coffee base and  cream finished with salty caramel. 
 

2. Jabłecznik Molly        -13,9; 
Jabłecznik w rozkosznym karmelu. Najlepsze na ciepło z gałką lodów! 
Delightful apple pie with caramel.Best warm with a scoop of ice cream! 
 

3. Muffin, który przeżył (Muffinsurvivor)     -7,9; 
Potrójnie czekoladowy muffin, opruszony cukrem pudrem. 
Triple chocolate muffin with powdered sugar. 
 

4. Muffin Dyniowy(Pumpkinmuffin)     -7;9 
Dyniowamuffinka – alternatywadlatego, któryprzeżył 
Pumpkin muffin – alternative for Triple chocolate muffin 
 

5. Nox i Lumos         -13,9; 
Puszyste brownie z trzech rodzajów belgijskiej czekolady, przekładane mlecznym 
nadzieniem. 
Velvet brownie cake with three kinds of Belgium chocolate and milk cream. 
 

6. Mandragora         -13,9; 
Krem z białej czekolady na kruchym cieście, z dodatkiem orzechów pekan i karmelu. 
White chocolate cream on a crispy bottom with pecan nuts and caramel. 
 

7. Ulizaniec(Sleekeazy)     NOWOŚĆ  -13,9; 
Ciasto czekoladowe z nadzieniem kokosowym i polewą ganache z kawałkami 
czekolady i wiórkami kokosowymi. 
Chocolate cake with  coconut topping and ganache icing,  also with  pieces of chocolate 
and coconut shrims. 
 

8. Legumina Petunii     NOWOŚĆ  -13,9; 
Tarta drożdżowa z kremem custard, udekorowana kruszonkąz orzechów brazylijskich 
i bitą śmietaną 
Yeast tart with custard cream, decorated with crumble of brazil nuts and soft cream. 

 

 



Desery 

(Desserts) 

 
1. Pudding Muffinowy (The Muffin Pudding)     -15; 

Muffin zanurzony w płynnej gorącej czekoladzie, przykryty puszystą bitą 
śmietaną. 
Muffin immersed in a hot chocolate with fluffy whipped cream. 

 
2. Suflet Madame Maxime (Madame Maxime’sSouffle)   -16; 

Czekoladowy suflet wypełniony płynną, belgijską czekoladą. Podawany z 
konfiturą. 
Chocolate soufflé, filled with liquid Belgian chocolate. Served with confiture. 

 
3. RozbrajającyDeserExpelliarmus  NOWOŚĆ!    -16; 

Deser z lodami owocowymi i waniliowymi, pokruszoną chałwą i piankami 
marshmallow. Oblany musem truskawkowym, udekorowany świeżymi 
truskawkami i bitą śmietaną 
Dessert with fruit and vanillaicecream, crushedhalva and marshmallows. 
Drenched in strawberrymousse, decorated with freshstrawberries and 
whippedcream.  
 
 

4. Eksplodujący deser Seamusa  NOWOŚĆ!    -16; 
Deser na bazie lodów zabajonych, posypki lion i wypełnionych sokiem 
owocowym kulek. Z dodatkiem posypki i bitej śmietany i ciastek maślanych.  
Dessertbased on zabaglione icecream, Lion sprinkles and ballsfilled with 
fruitjuice. With anaddition of sprinkles, whippedcream and buttercookies. 
 
 

5. Złoty Znicz (The GoldenSnitch)       -16; 
Gorące prażone jabłka z cynamonem, ciasteczkami, karmelem i lodami 
waniliowymi. 
Hot roastedapples with cinnamon, cookies, caramel and ascoop of 
vanillaicecream. 

 



Eliksiry 

(Potions) 

 
1. Felix Felicis         -14; 

Orzeźwiające serum szczęścia na bazie tropikalnych nut smakowych i płynnego złota.Na 
baziesokujabłkowego. 
Refreshing luck potion. Based on tropical flavours and liquid gold. Based on apple juice. 

 
2. Veritaserum 

Gargantuiczny eliksir prawdy na bazie toniku i lawendy. 
Gargantuan truth potion, based on tonicand lavender. 
 

3. Amortencja 

Najsilniejszy eliksir miłości łączący w sobie słodycz poziomki i orzeźwienie czarnej 
porzeczkina bazie 7upa.  
The most powerfullove potion with wild strawberry, black currantbased on 7up. 

 

4. Wielosokowy 

Słodki bananowo – jagodowy eliksir na bazie mleka. 
Sweet banana and blueberry milk based potion.  

 
5. Czarny Pan 

Kokosowo – kakaowy eliksir na bazie mleka z kruszonymi ciasteczkami. 
Coconut and cocoa milk based potion with crushed cookies.  
 
 
 
 

Z ogrodu Gajowegonowość! 

(From forestranger’s garden) 
Blendowane koktajle warzywno-owocowe  z sokiem jabłkowym.Nowość! 

Vegetable and fruitCocktails with applejuice. 

 

➢ Burak, Malina, Banan (Beet, Raspberry, Banana)    -12 
➢ Brokuł, Szpinak, Seler, Banan, Ananas(Broccoli, Spinach, Celery, 

Banana, Pineapple)        -12; 
➢ Banan, Jarmuż, Sok z cytryny, Awokado(Banana, Collard, Lemonjuice, 

Avocado)          -12; 



Spiżarnia Molly 
(Molly’sPantry) 

 
 

1. Ręcznie robione kanapki (Handmade sandwiches)   NOWOŚĆ 
 -12; 
➢ Na słodko - Masło Orzechowe, Nutella, Dżem jagodowy, 

Pianki Marshmalow (Peanut butter, Nutella, blueberry jam, marshmallow) 
➢ Wegetariańska – Serek śmietankowy, Zielony ogórek, 

Biała rzodkiew, Czerwona Cebula, Papryka, Roszponka, Ser 
żółty (cream cheese, cucumber, red onion, pepper, lamb’s letuce, gouda) 

➢ Z Kurczakiem –Majonez, Kurczak, Pomidor, Ser żółty, 
Roszponka, Malinowy krem balsamiczny(Mayo, Chicken, tomato, 
gouda, lamb’s letuce, balsamic) 

➢ Z Mięsem szarpanym – Sos tatarski, Szarpane mięso 
wieprzowo - drobiowe, Kukurydza, Papryka czerwona, Ser 
żółty, Indyjski Sos bananowy(Tatar Sauce, Pulled pork, Corn, Pepper, 
Gouda, banana souce) 

 
2. Placuszki jabłkowo – dyniowe z cukrem pudrem   -10; 

(Apple – pumpkin pancakes with powdered sugar) 
Domowej roboty słodkie placuszki z dynią i jabłkiem, podawane na ciepło. 

 
3. Pierożki z nadzieniem dyniowym      -11; 

(Pumpkin Dumplings) 
Ręcznie robione pierogi z dynią i czosnkiem.  

 

4. Pierożki z bananem w czekoladowym cieście.  NOWOŚĆ  -12; 

(ChocolateDumplings with banana filling) 

Ręcznie robione pierogi z bananowym nadzieniem w czekoladowym 

cieście.    

 
5. QuichWarzywny z Dynią , w sosie śmietanowym    -12; 

Vegetablequiche with pumpkin, in  a creamsauce. 
Wysoki Quich wegetariański, z warzywami, dynią, na półdrożdżowym 
cieście 



 

Napoje 

(Drinks) 

 

1. Pepsi/7Up/Mirinda/Schweppes/ Rockstar   -;6 

2. Sok bananowy ( Banana juice)      -;6 

3. Sok jabłkowy ( Apple juice)      -;6 

4. Sok z czarnej porzeczki ( Blackcurrantjuice)   -;6 

5. Sok grejpfrutowy(Grapefruit juice)     -;6 

6. Sok pomarańczowy(Orange juice)     -;6 

7. Sok żurawinowy( Cranberryjuice)      -;6 

8. Wodamineralna ( Still/Sparkling water)     -;6 

 

 

W naszej kawiarni znajdziesz również  Miodowe Królestwo – 

miejsce pełne cukierków z magicznych zakątków świata, a także 

sklepik z gadżetami i różdżkami dla Czarodziejów.  

In our coffee shop you will also find Honey Kingdom – a place full of 
candy from all over the magical world, as well as gadgets and 
wands for Wizards.  

 

 

Niektóreopisymającharakterhumorystyczny - Informacje o alergenachiskładzieprzykasie. 
Some descriptions are humorous - Information on allergens and composition at the checkout. 

 



 


