
LODY, DESERY 
Lody dla najmłodszych 10,00zł
2 gałki lodów mlecznych z lentilkami
i bitą śmietaną

Deser Nowicjuszy 12,00 zł 
 Jogurt naturalny z musli i konfiturą
benedyktyńską

Lody czekoladowe
z miodem lipowym 16,00 zł
3 gałki lodów czekoladowych z mieszanką bakalii,
miodem lipowym i bitą śmietaną

Lody Klauzurowe 16,00 zł 
3 gałki lodów śmietankowych z konfiturą wiśniową, 
migdałami i bitą śmietaną

Lody Wesoły Mnich 16,00 zł 
3 gałki lodów truskawkowych z konfiturą Wesoły Mnich 
– bakalie w rumie, z mieszanką bakalii i bitą śmietaną 

Przysmak Ojca Leona 16,00 zł 
3 gałki lodów waniliowych z konfiturą truskawkową i bitą śmietaną 

ZIMNE NAPOJE 
Woda mineralna Krystaliczne Źródło 4,50 zł/500 ml 
Gazowana, niegazowana 
Podpiwek – bezalkoholowe piwo domowe 9,00 zł/500 ml 
Napój Pielgrzyma – kwas chlebowy 9,00 zł/330 ml 
Lemoniada  lawendowa  6,00 zł/ 380ml

Sok ekologiczny 7,00  9,00 zł/300 ml
Pomidorowy 
Wielowarzywny 
Kapusta kwaszona 
Seler kwaszony 
Wiśniowo-jabłkowy 
Aronia-jabłko 
Jabłko-czarna porzeczka 
Jabłko-burak 

Sok bio: 
pomarańczowy
8,00zł/ 200ml
ananasowy 7,00zł/200ml
jabłkowy 7,00zł/200ml

Świeżo wyciSkane Soki
Sok z jabłek
13,00 zł/ 300ml
Sok z pomarańczy
13,00 zł/ 300 ml
Sok wieloowocowy
13 zł/ 300 ml

WINA 

białe
Carlum Vino Bianco 2009
(półsłodkie, białe, 11,5 % vol.)

11,00 zł/100ml 
Wino Carlum zostało stworzone 
specjalnie dla uczczenia
wyjątkowego miasta Wadowice.
Pochodzi z piwnic Cantine Silvestri 
w sercu Castelli Romani.
 
Wino Colli Bianco 2013 
11,00zł/100 ml 
(wytrawne, białe, 12,5 % vol.)  

czerwone
CarlumVino Rosso 2009
(półsłodkie, czerwone, 12 % vol.) 

11,00 zł/100ml 

Wino Rosso Colli 2012
(wytrawne, czerwone, 13,00 % vol.) 

11,00zł/100 ml 

Wino Merlot 2012 
(wytrawne, czerwone, 13,5 % vol.)

12,00 zł/100 ml 

TRUNKI NA CIEPŁO 

Wino grzane aroniowe
10,00 zł/200 ml 

Miód Pitny Półtorak
12,00 zł/200 ml 

NALEWKI
I LIKIERY BENEDYKTYŃSKIE
Nalewka wiśniowa 35% 10,00 zł/ 50 ml

Nalewka malinowa 35% 10,00 zł/50 ml

Nalewka śliwkowa 35% 10,00 zł/50 ml

Nalewka aroniowa 30%
10,00 zł/50 ml

Nalewka pigwowa 35%
Z owoców pigwy i pigwowca japońskiego

10,00 zł/50 ml

Nalewka cytryna z miodem 35%
10,00 zł/50 ml

Nalewka miodowa 30%
Z dodatkiem kompozycji ziół

10,00 zł/ 50 ml

Nalewka z kwiatu bzu czarnego 30% 
10,00 zł/50 ml

Likier czekoladowy 25% 10,00 zł/50 ml
Z gorzkiej belgijskiej czekolady

Likier Orzechowy 35% 10,00 zł/ 50 ml
Z zielonych owoców orzecha włoskiego

Likier Kawowy 25% 10,00 zł/ 50 ml

Likier Franciszkański 32% 12,00 zł/50 ml
Na wszelakie smutki duszy i ciała

Eliksir Herbal Benedictus 32% 12,00 zł/ 50 ml

DODATKI 

Bita śmietana 2,00 zł/porcja 25g 
Konfitura. Bakalie z rumem, truskawkowa, wiśniowa,
z cytryn 1,00 zł
Syrop 1,00 zł 
Mleko 0,50 zł

BENEDYKTYŃSKA
Kawiarnia

KAWIARNIA BENEDYKTYŃSKA
ul. Benedyktyńska 37, 30-398 kraków

tel. 12 688 52 83, mail: Biuro@jg.Benedyktyni.com

istnieje możliwość rezerwacji sali restauracyjnej

na imprezy okolicznościowe luB Biznesowe.
informacja: tel. 513 433 440



KAWY
Kawa czarna 
7,50 zł/200 ml 

Kawa czarna duża
13,00 zł/400 ml 

Kawa biała
8,00 zł/200 ml

Kawa biała duża
14,00 zł/400 ml 

Kawa czarna parzona 7,50 zł/200 ml 

Kawa cappucino 9,00 zł/200 ml 

Kawa cappucino z cynamonem
9,00 zł/200 ml 

Kawa espresso 6,00zł/30 ml 

Kawa espresso macchiato
7,00 zł/35 ml 

Kawa espresso podwójna 
9,00zł/60ml 

Kawa biała z bitą śmietaną
9,00 zł/200 ml 

Kawa latte macchiato 
9,00zł/200 ml 

Kawa latte macchiato
z syropem waniliowym
10,00 zł/200 ml 

Kawa latte macchiato z czekoladowym likierem
benedyktyńskim  13,00 zł/250ml

KAWY NA ZIMNO
Kawa mrożona z gałką lodów waniliowych
i bitą śmietaną 12,00 zł/200 ml

Kawowe niebo
Krem lodowy mleczno kawowy z bitą śmietaną 12,00 zł/200 ml

Kawowe niebo z amaretto Krem lodowy mleczno kawowy
z likierem amaretto i bitą śmietaną 13,00 zł/200 ml

HERBATY CZARNE
Z KONFITURĄ BENEDYKTYŃSKĄ 
Herbata czarna z konfiturą brewiarzową z aronii 
9,00 zł /200 ml

Herbata czarna z konfiturą niewiernych z cytryn
8,00 zł /200 ml 

Herbata czarna z pigwą 8,00 zł /200 ml

HERBATY
SIR WILLIAM’S TEA
podawane w filiżance 

Herbata czarna: 
Cejlon, English breakfast, 
Earl grey
5,00 zł / 200 ml 

Herbata zielona o cytruso-
wo owocowym smaku
5,00 zł / 200 ml 

Herbata mięta pieprzowa 5,00 zł/200 ml

Herbata owocowa: malinowa, owoce leśne 5,00 zł / 200 ml 

Herbata orientalna o korzennym aromacie 5,00 zł / 200 ml 

Herbata z czerwonokrzewu afrykańskiego o aromacie 

opuncji  5,00 zł / 200 ml 

Herbata biała 5,00 zł / 200 ml 

HERBATY RICHMONT 
podawane w imbryku 

Herbata czarna
10,00 zł/350 ml 

Herbata owoce leśne
10,00 zł/350 ml 

Herbata zielona
10,00 zł/350 ml 

Herbata zielona z płatkami 
jaśminu 10,00 zł/350 ml 

Herbata zielona z miętą 
pieprzową 10,00 zł/350 ml

KAWY MNICHÓW 
podawane w zaparzaczu 

Kawa Mnichów Brazylijskich 12,00 zł/350 ml 
Wysokogatunkowa Arabica Santos z Brazylii (100%). 
Opis sensoryczny: delikatna, brak kwasowości, ciut miodowej słodyczy, 
aromat orzecha. 

Kawa Mnichów Etiopskich 12,00 zł/350 ml 
Wysokogatunkowa Arabica Mocha z Etiopii (100%) 
Opis sensoryczny: mocniejsza, głęboki aromat, smak gorzkiej czekolady. 

Kawa Mnichów Meksykańskich 12,00 zł/350 ml 
Wysokogatunkowa Arabica Maragogype Liquidambar z Meksyku (100%) 
Opis sensoryczny: głęboki aromat suszonej śliwki. 

KAWA ORKISZOWA BEZKOFEINOWA
Kawa orkiszowa rozpuszczalna 8,00 zł/200 ml 

Kawa orkiszowa grubo mielona parzona 12,00 zł/350 ml 
podawane w zaparzaczu 
Do kawy orkiszowej dodajemy cukier 
trzcinowy, oraz niezbędne przypra-
wy bertram i galgant. 

GORĄCA
CZEKOLADA 
Gorąca czekolada
mleczna z bitą śmietaną
10,00 zł/200 ml 

HERBATY ZIOŁOWE
BENEDYKTYŃSKIE 
Herbata benedyktyńska 8,00 zł/200 ml 
(do wyboru: oczyszczająca, relaksująca, dla serca, z mięty,
z melisy, pokrzywowa, z lipy) 

HERBATY OWOCOWE BENEDYKTYŃSKIE 

Herbata benedyktyńska:
malinowa, dereniówka  8,00 zł / 200 ml 

HERBATY CZARNE
Z SYROPEM BENEDYKTYŃSKIM 
Herbata czarna z syropem.
(do wyboru: malina miód melisa, malina lipa, z czarnego bzu, 

z żurawiny, z jarzębiny) 7,00 zł / 200 ml 

Herbata meksykański sen 10,00 zł/350 ml 
Efektowna kompozycja owoców, hibiskusa, płatków dzikiej róży i korzen-
nych przypraw

Herbata brzoskwiniowa z trawą cytrynową 10,00 zł/350 ml 

Herbata z czerwonokrzewu afrykańskiego z ananasem 
10,00 zł/350 ml 

Herbata czarna z akcentem czekolady i chili 10,00 zł/350 ml 

Herbata z ostrokrzewu paragwajskiego z trawą cytrynową  
10,00 zł/350 ml

CIASTA 

Wszystkie nasze ciasta wypiekane są z mąki orkiszowej. 

Tort czekoladowy Św. Marty z konfiturą wiśniową
12,00 zł/porcja ok 120g 

Sernik Tyniecki z sosem malinowym i bitą śmietaną
10,00 zł/porcja ok 120g 

Szarlotka podana na ciepło z likierem jajecznym 
i bitą śmietaną 
10,00zł/porcja ok 120g 

Szarlotka podana na ciepło z likierem jajecznym, 
gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną 
12,00 zł/porcja ok 120g

MAŁE CO NIECO 
Śliwka w czekoladzie 
mlecznej 2,00 zł/szt 
Ciastko orkiszowe
na nerwy i inteligencję 
1,40 zł/szt 
Ciasteczka owsiane
z owocami Goji
1,40 zł/ szt 
Krówka prawdziwa
1,50 zł/szt 
Tartaletka z owocami i bitą 
śmietaną 7,00 zł/szt


