
KAISER PATISSERIE to ekskluzywna cukiernia, która powstała 
z myślą o amatorach słodkości i niecodziennych smaków. 
Inspirujemy smakiem oraz rozbudzamy apetyt na piękno. 
Wszystkie ciasta i torty przygotowujemy z pasją, niezwykłą 
starannością oraz dbałością o detale. KAISER Patisserie jest 
miejscem, gdzie tradycja połączona jest z nowoczesnością. 
Wszystko po to, żeby tworzyć harmonijne połączenia smakowe, 
które zadowolą podniebienia najbardziej wymagających gości. 

SZEROKI WYBÓR NASZYCH SŁODKOŚCI I WYPIEKÓW 
DOSTĘPNY PRZY LADZIE.





ESPRESSO
ESPRESSO DOPPIO
AMERICANO
CAPPUCCINO
CAPPUCCINO DUŻE
FLAT WHITE 
LATTE MACCHIATO

10,00
12,00
12,00
14,00
16,00
15,00
15,00

30 ml
50 ml

160 ml
180 ml

 300 ml
180 ml
300 ml

KawyKAWY

MARIAGE FRERES: EARL GREY
MARIAGE FRERES: BIAŁA Z JAŚMINEM  
MARIAGE FRERES: ZIELONA
MARIAGE FRERES: OWOCOWA

14,00
14,00
14,00
14,00

350 ml
350 ml
350 ml
350 ml

HerbatyHERBATY

WODA NIEGAZOWANA
WODA GAZOWANA 
SOK ŚWIEŻO WYCISKANY 
SOK CAPPY 
COCA COLA | FANTA | SPRITE 
KAWA MROŻONA
NESPRESSO
KAISER LEMONADE

6,00 | 15,00
6,00 | 15,00

15,00
6,00
6,00

15,00
15,00
10,00

250 | 750 ml
250 | 750 ml

250 ml
250 ml
250 ml
300 ml
280 ml
250 ml

Napoje zimne NAPOJE ZIMNE

HERBATA ZIMOWA Z ŻURAWINĄ I ANYŻEM
HERBATA ZIMOWA Z POMARAŃCZĄ I IMBIREM  
HERBATA ZIMOWA Z MIĘTĄ

15,00
15,00
15,00

350 ml
350 ml
350 ml

ZimoweZIMOWE





APEROL SPRITZ
Aperol  |  prosecco  |  woda gazowana
Aperitif o unikalnym słodko-gorzkim smaku. Jest połączeniem wyciągu z kilkunastu ziół,
gorzkiej pomarańczy i rabarbaru.

HUGO APERITIF
Prosecco | syrop z czarnego bzu | woda gazowana I mięta
Hugo to aperitivo na bazie prosecco. Jest niezwykle lekki i orzeźwiający, a syrop z kwiatów
czarnego bzu nadaje mu posmak słodyczy, który przełamuje kwaskowy plasterek limonki
i świeża, pachnąca mięta. Całości dopełnia gazowana woda i kilka kostek lodu.

PROSECCO EXTRA DRY
Prosecco musujące |  półwytrawne | owocowe
Bukiet przepełniony owocami cytrusowymi, jabłkiem i gruszką. W smaku żywe oddające
w pełni wyczuwalne aromaty.

MOUNT RILEY SAUVIGNON BLANC
Wino białe I półwytrawne
Aromat cytrusów z przewagą limonki i soczystych ananasów, niedojrzały agrest,
pokrzywa z delikatnym ziołowym akcentem.

HAUNT MARIN VENUS
Wino białe I półsłodkie
Pełne i aromatyczne. Zapachy ananasa, dojrzewających jabłek i rodzynek.

SPINDLER LINDENHOF RIESLING SPATLESE
Wino białe I półsłodkie I jabłka I gruszka
Mocno wyczuwalna mineralność, świeże i rześkie,
pełne owocowych aromatów, głównie jabłek i gruszek.

125 PRIMITIVO DEL SALENTO 
Wino czerwone I wytrawne I śliwki I wiśniowy dżem I wanilia I kakao
Bardzo eleganckie, o intensywnych aromatach dojrzałych śliwek i wiśniowego dżemu
z wyraźną nutą wanilii, kakao i przypraw.

QUINTA DO PEGO PORT LBV UNFILTRED 
Wino czerwone I słodkie I owoce cytrusowe I jabłka I gruszka
Bogaty i świeży owocowy smak z nutą dzikich roślin czerwonych i czarnych owoców: śliwek.

H&H MADEIRA FINEST 
Wino wzmacniane I słodkie I suszone śliwki
5 lat przechowywana była w dębowych beczkach. Delikatny smak suszonych śliwek
i rodzynek, prażonych orzechów z odrobiną dębu.

AlkoholeALKOHOLE



Alkohole mocneALKOHOLE MOCNE

MAXIME TRIJOL COGNAC VERY SPECIAL
Koniak I owocowo-kwiatowe aromaty z nutami beczkowymi
Klasyczny, podstawowy koniak klasy VS. Charakteryzuje się owocowo-kwiatowymi aromatami
z delikatnie wyczuwalnymi nutami beczkowymi.

MAXIME TRIJOL COGNAC XO
Koniak I Klasyfikacja Extra Old I karmel I wanilia I drewno
Koniak z klasyfikacją Extra Old. Bogaty smak z nutami karmelu, wanilii oraz drewna.
Wyczuwalne aromaty orzechów, suszonych owoców i kwiatów.

MUIRHEAD'S SILVER SEAL MATURITY SINGLE MALT
Whisky I wanilia I jęczmień I czekolada
Podstawowa whisky single malt. W smaku wyczuwalna wanilia z wyraźnymi taninami z
dębiny, słodkiego jęczmienia oraz wyraźnymi nutami czekoladowymi.

MUIRHEAD'S SILVER SEAL 16YO SINGLE MALT
Whisky I toffi I orzechy I suszone owoce
Whisky single malt. Intensywnie słodki smak z wyczuwalnym toffi, orzechów i dymnych nut,
suszonych owoców, czekolady i ziół.

SzampanySZAMPANY

990,000,75 l

290,000,75 l

360,000,75 l

DOM PERIGNON 
Szampan I migdał | cytrusy
Kojarzy się z prestiżem, dobrym smakiem i specjalną okazją. W smaku szampan zachwyca nutami
migdałów, które zaskakująco przechodzą w suszone owoce, skórkę cytryny. Smak jest intensywny,
doskonały, z delikatną kwasowością.

MOET IMPERIAL BRUT 
Szampan I cytrusy | jabłka | brzoskwinie
Cechują go delikatne musujące bąbelki. Owocowość jabłka, brzoskwini oraz aromaty cytrusów
i kwiatu lipy.

POMMERY APANAGE BRUT
Szampan I cytrusy | jabłka | maślane herbatniki
lntensywne aromaty cytrusów, jabłek i maślanych herbatników. Pozostawia długie
zakończenie z mineralną nutą.



Niektóre z naszych pozycji zawierają alergeny.
W celu zapoznania się z nimi, uprzejmie prosimy 

o kontakt z zespołem.



Kaiser PatisserieKAISER PATISSERIE oferuje również ciasta i torty. 
Zamówienia można składać w cukierni lub telefonicznie:

664 051 168.


