
godziny otwarcia
12:00 - 22:00

kawiarnia i księgarnia





        Nazywał się Santiago. Dzień chylił się ku końcowi, 
kiedy dotarł ze swoim stadem do ruin starego, opuszczonego 

        kościoła. 
Strop dawno już się zawalił i jedynie w miejscu, w którym 
niegdyś stała zakrystia, wyrosła teraz wielka sykomora. Tu 

       postanowił spędzić noc. Wprowadził swoje owce 
przez rozpadającą się bramę i zagrodził wejście deskami tak, 
by w nocy nie mogły się wymknąć. Wprawdzie w okolicy nie 

                było wilków, ale zdarzyło 
się kiedyś, że uciekło mu jedno ze zwierząt i spędził cały 
dzień na poszukiwaniu zabłąkanej owcy. Rozesłał na ziemi    

          płaszcz, 
położył się i wsunął pod głowę świeżo przeczytaną książkę. 
Zanim zasnął, pomyślał sobie, że powinien teraz wybierać  

          książki grubsze 
- na dłużej starczyłoby czytania a i na noc byłyby lepszymi 
podgłówkami. Gdy się zbudził, dookoła było jeszcze ciemno.  
   Spojrzał w górę i przez szczelinę 
w sklepieniu zobaczył migoczące gwiazdy. - Wolałbym 
pospać trochę dłużej - pomyślał. Śniło mu się to samo, 

Parzenie w tygielku stanowi gwarancję wyjątkowego smaku 
i aromatu.

9 złotych

8 złotych

8 złotych

7 złotych

9 złotych

8 złotych

Etiopia Sidamo (Etiopia) Ma bardzo mocny i głęboki smak, 
w którym odnaleźć można nuty winne i kwiatowe.

Excelso (Kolumbia) Arabica Excelso ma wyjątkowo łagodny 
i przyjemny aromat oraz delikatny, wykwintny smak 
o karmelowym charakterze. Doskonale komponuje się 
z mlekiem.

Brazylia Santos (Brazylia) Doskonała kawa o szczególnym, 
miodowym, smaku wzmocnionym słodką nutą. Odmiana 
charakteryzuje się niską kwasowością, łagodnością 
i powabem intensywnego aromatu.

Kenia AA (Kenia) Znakomita kawa o jakości potwierdzonej 
przez Kenijską Komisję ds. Kawy (Co�e Board of Kenya) za 
pomocą podwójnej litery A. Obdarzona wykwintnym 
smakiem i wyraźnym owocowo-winnym aromatem.

Indie Monsooned (Indie) Kawa obdarzona łagodną 
kwasowością oraz przyjemnym smakiem i aromatem. 
Robusta Indie Monsooned posiada dwukrotnie większą 
dawkę kofeiny niż większość innych odmian.

Kawa bezkofeinowa



    co w zeszłym tygodniu i znów obudził się 
przed końcem. Podniósł się z legowiska i wypił łyk wina. 
Wziął swój kij pasterski i zaczął budzie owce, które jeszcze 

      spały. Dawno już zauważył, że większość tych 
stworzeń budziła się, ledwie on otwierał oczy. Jakby jakaś 
tajemna siła związała jego życie z życiem stada, które od

       d w ó c h l a t 
przemierzało z nim kraj w poszukiwaniu wody i pożywienia. 
- One tak już do mnie przywykły, że znają mój rytm dnia 

       i n o c y - 
rzekł z cicha. Po chwili namysłu wydało mu się jednak, że 
mogło być też odwrotnie - to on przyzwyczaił się do ich 

    rytmu. Niektóre owce budziły 
się jednak wolniej. Trącał kijem jedną po drugiej, wołając 
każdą po Imieniu. Zawsze wierzył, że owce rozumiały

   wszystko, co do nich mówił. Dlatego czytał im 
czasem na głos urywki z książek, które go  oczarowały, 
opowiadał o samotności i o radościach w życiu pasterza,

        a l b o 
o ostatnich nowinach zasłyszanych w mijanych po drodze  

 

 

 
9 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

Kawa organiczna (Boliwia) Kryje w sobie łagodne tony 
migdałów i białego pieprzu. Posmakuje szczególnie tym, 
którzy preferują odmiany o niskiej kwasowości, okraszone 
owocową nutą.

Kawa czekoladowo-śmietankowa Oparta o wyśmienitą 
odmianę kolumbijskiej Excelso. Wzbogacona śmietankowo- 
czekoladowym aromatem z migdałową nutą.

Crème brûlée Oparta o wyśmienitą odmianę kolumbijskiej 
Excelso. Kawa o śmietankowo-waniliowym aromacie 
popularnego francuskiego deseru Crème brûlée.

Świeża pomarańcza Oparta o wyśmienitą odmianę 
kolumbijskiej Excelso. Czekoladowo-pomarańczowy aromat 
wzbogacony korzenną nutą.

Irish Cream Oparta o wyśmienitą odmianę kolumbijskiej 
Excelso. Wzbogacona aromatem znanego i lubianego Irish 
Cream – kremu alkoholowego stworzonego na bazie whisky 
oraz śmietany.

Kawa kokosowa Oparta o wyśmienitą odmianę 
kolumbijskiej Excelso z wyraźnym aromatem kokosa.

Cappuccino Moniki Słodki i aromatyczny przepis objęty 
tajemnicą...



           miastach. Od dwóch dni temat był 
właściwie jeden -  tamta dziewczyna,  córka kupca  
       w miasteczku, do 
którego miał dotrzeć za cztery dni. Był tam tylko raz, 

  w ubiegłym roku. Kupiec był właścicielem sklepu 
z tkaninami i wolał, aby go nie oszukano, żeby owce  
      strzyżono pod jego 
okiem. Jakiś przygodny znajomy wskazał pasterzowi ten 

sklep, więc pognał tam swoje stado. - Chciałbym sprzedać  
       t r o c h ę 
owczego runa - rzekł do kupca. W sklepie było tłoczno, więc 

   kupiec poprosił, żeby pasterz zaczekał ze 
strzyżeniem do zmroku. Usiadł zatem na dziedzińcu sklepu 

    i wyjął z worka książkę. - Nie wiedziałam, ze 
pasterze potra�ą czytać książki - usłyszał obok siebie kobiecy 

       głos. Stała przed nim typowa 
dziewczyna z Andaluzji. Czarne włosy spływały jej na 

      ramiona, a w oczach tliło się 
jeszcze nikłe wspomnienie po dawnych arabskich 
najeźdźcach. - Od owiec można czasem nauczyć się więcej niż  
          z  ks iążek -  odparł   
      młody pasterz. I gawędzili przez dwie  
            godziny. Wyjaśniła mu, że  
         jest córką kupca i opowiedziała o życiu 
swojego miasteczka, gdzie każdy dzień do złudzenia 
przypominał poprzedni. Zaś pasterz mówił o krajobrazach 
Andaluzji, o ostatnich nowinach z okolicznych miast 

8 złotych

8 złotych

9 złotych

8 złotych

14 złotych

10 złotych

14 złotych

Kawa cynamonowa Znakomity afrodyzjak.

Kawa chilli Pobudzająca!

Kawa po wiedeńsku Klasyczna czarna kawa z bitą śmietaną 
i kakao.

8 złotychKawa po żydowsku z kardamonem.

Kawa imbirowa Oryginalna receptura z dalekiego wschodu.

Napój czekoladowy Niepowtarzalny smak migdałowej kawy 
z warstwą gęstej czekolady. Doskonale poprawia 
samopoczucie.

9 złotychKawa z miodem Kawa Excelso i naturalny miód.

Napój kokosowy Kawa kokosowa z białą czekoladą i bitą 
śmietaną.

10 złotychKawa mrożona Mleczna kawa z cynamonem, syropem 
czekoladowym i bitą śmietaną.

Kawa mrożona z lodami waniliowymi, syropem 
czekoladowym, bitą śmietaną.

1 złoty
2 złote

Do kaw na życzenie podajemy mleko. 
Dodatki do kaw:
chilli, cynamon, imbir, kardamon
miód, bita śmietana



i miasteczek. Był    uszczęśliwiony, że 

      może wreszcie porozmawiać z kimś innym 
niż owce. - Gdzie nauczyłeś się czytać? - spytała w pewnej 

       c h w i l i 
dziewczyna. - Tam gdzie wszyscy - odpowiedział - w szkole. - 
Skoro umiesz czytać, to dlaczego jesteś tylko pasterzem?

       M ł o d z i e n i e c 
wykręcił się od odpowiedzi. Był pewien, że dziewczyna nie 
zrozumiałaby go. Snuł dalej opowieści z wędrówki, a małe,

       mauretańskie oczy to 
otwierały się to znów zamykały z zachwytu i zadziwienia. 
Czas mijał i chłopiec coraz bardziej pragnął, aby ten dzień 

     nigdy się nie skończył, 
aby ojciec dziewczyny zajęty był jeszcze długo i niechby mu 
nawet kazał czekać ze trzy dni. Zrozumiał, że odczuwa coś, 

            czego nigdy przedtem nie 
doznał - chęć pozostania na zawsze w jednym mieście. 
Z dziewczyną o kruczych włosach dni nigdy nie byłyby

 

 

8 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

8 złotych

HERBATY
Parzenie w imbryczku gwarantuje niepowtarzalny smak 
i aromat herbat.

Bieszczadzka (Cejlon) Smak malin i jabłek skomponowany 
ze skórką róży i kandyzowanymi owocami.

Między Słowami (Cejlon) Mieszanka czarnej herbaty 
cejlońskiej z dodatkiem liści malin, jabłka, róży i hibiskusa, 
doprawiona kojącą nerwy melisą.

Piernikowa (Cejlon) Rozgrzewa nie tylko ciało, ale i serce. 
Wyśmienity cejloński susz skomponowany ze smakiem 
piernikowego ciasta, wzbogaconego nutką cynamonu 
i aromatyczną skórką pomarańczy.

Herbata z Bree (Cejlon) Gwiazdki z białej czekolady powoli 
rozpuszczają się w złocistym naparze, nadając mu niezwykły 
smak. Kawałki malin sprawiają, że napar nabiera 
delikatnego, owocowego aromatu.

Spadająca gwiazdka (Cejlon) Bławatek, gwiazdki z białej 
czekolady i cejlońska herbata tworzą aromatyczną 
kompozycję o nieziemskim charakterze. Smak skryty 
w złotym naparze na długo nie pozwala o sobie zapomnieć.

Black Beauty (Cejlon) Czarny susz o ciemnobrązowym 
odcieniu rodzi nieco mętny, czerwono-miedziany napar 
o bardzo lekkim, jak na czarne herbaty, smaku.



          podobne do siebie. Ale 
kupiec w końcu nadszedł i polecił mu ostrzyc cztery owce. 
Zapłacił sowicie i zaprosił znowu za rok. I teraz dzieliły go

   zaledwie cztery dni od powrotu do owego 
miasta. Był rozpłomieniony i zarazem pełen obaw - może 
dziewczyna już o nim zapomniała? Przechodziło przecież 

       t a m t ę d y 
tylu pasterzy sprzedających owcze runo. - Nieważne - 
powiedział do swoich owiec. - Ja też znam wiele dziewcząt 

          w i n -
nych miastach. Ale w głębi serca czuł jednak, jak bardzo jest 
to ważne, I że pasterze, marynarze czy kupcy znają zawsze

     takie miasto, w którym żyje ktoś, kto 
sprawia, że pewnego dnia zapominają o urokach beztroskiego 
wędrowania po świecie. Z pierwszym brzaskiem popędził

       swoje s tado w s tronę 
wschodzącego słońca. „Owce nigdy nie muszą podejmować 
decyzji - pomyślał. – Może dlatego nie odstępują mnie na 

    krok? Jedyne czego potrzebują to woda 
i pożywienie. Dopóki pasterz będzie je prowadził przez 
najlepsze pastwiska Andaluzji, dopóty będą mu towarzyszyć. 

8 złotych

9 złotych

9 złotych

9 złotych

8 złotychPtak Nakręcacz (Japonia) W skład herbaty wchodzą suszone 
wiśnie, rodzynki i kwiat hibiskusa. Po zaparzeniu herbata 
uzyskuje piękny czerwony kolor.

Herbata z Ginko Biloba (Chiny) Mieszanka o delikatnym 
aromacie truskawek i czerwonego pieprzu. Znany z licznych 
zastosowań w zielarstwie miłorząb poprawia pamięć 
i koncentrację.

Herbata imbirowa (Cejlon) Czarna herbata w połączeniu 
z imbirem tworzy znakomity, aromatyczny napar, znany 
głównie z właściwości oczyszczających organizm.

Lipowo-miodowa (Cejlon) Aromatyczna czarna herbata 
cejlońska z dodatkiem kwiatów lipy, miodu i cytryny. 

Herbata miętowa (Cejlon) Znakomita czarna herbata 
cejlońska wzbogacona miętowym suszem. Odświeża 
i wspomaga trawienie.

9 złotychEarl Grey (Cejlon) Pachnąca trawą cytrynową herbata Earl 
Grey wzbogacona płatkami róży.

9 złotychCzuły Barbarzyńca (Brazylia) Bardzo ciekawe połączenie 
Guarany i Mate. Poza właściwościami pobudzającymi tworzą 
razem unikalny smak.



   Nawet jeśli wszystkie dni będą takie 
same, a godziny dłużyć się od wschodu do zachodu słońca, 
nawet jeśli nigdy w swoim krótkim życiu nie przeczytają ani

  jednej książki i nie poznają mowy ludzi, 
powtarzających plotki z okolicznych wiosek. Zadowalają się 
wodą i pożywieniem, i w istocie całkiem im to wystarcza.

          
  W zamian o�arowują hojnie ciepłą wełnę, 
wierne przywiązanie, a czasem też swoje mięso". „Gdybym 
przemienił się nagle w potwora i wyrżnął po kolei, jedną po

    drugiej, pojęłyby to dopiero, gdy znikłoby już 
prawie całe stado - pomyślał.- Ponieważ ufając mi, przestały 
zawierzać własnym instynktom. A to dlatego tylko, że

prowadzę je po soczystych pastwiskach". Własne myśli 
wydały mu się dziwaczne. A może ten kościół z rosnącą

pośrodku sykomorą jest zaklęty? Może dlatego przyśnił mu 
się ponownie ten sam sen i wywołał w nim teraz uczucie  
          wściekłości na owce, zawsze przecież tak

    wierne? Wypił jeszcze łyk wina, które zostało  
          z wieczerzy i otulił się szczelnie płaszczem. Wiedział, że 

 

 
9 złotych

9 złotych

10 złotych

10 złotych

10 złotych

10 złotych

1 złoty
2 złote

Gyokuro (Japonia) Najdoskonalsza z odmian japońskiej 
zielonej herbaty. Uważana za jeden z najlepszych rodzajów 
herbaty na świecie!

Herbata Zimowa (Cejlon) Herbata korzenna z dodatkiem 
aromatycznych przypraw, świeżej pomarańczy i soku 
imbirowego.

Malinowy Chruśniak (Polska) Aromatyczna herbata 
owocowa z dodatkiem soku malinowego, kardamonu 
i cytryny.

Sen Podróżnika (Japonia) Aromatyczna herbata owocowa, 
kryje w sobie suszone wiśnie, rodzynki, czarny bez, 
wzbogacona cynamonem, sokiem wiśniowym i pomarańczą.

Powrót Włóczykija (Chiny) Biała herbata o delikatnym 
ziołowo-miętowym aromacie. Wzbogacona trawą 
cytrynową, płatkami róży, suszonym jabłkiem oraz mango.

Dodatki do herbat:
cynamon, imbir, kardamon, cytryna, pomarańcza, sok (imbir, 
malina, wiśnia)
miód

Herbata Końca Lata (Chiny) Zielona herbata o wspaniałym 
aromacie owoców egzotycznych, wzbogacona świeżą 
pomarańczą.



za parę godzin,          kiedy słońce         

sięgnie zenitu, skwar stanie się tak wielki, że nie będzie mógł  
     prowadzić owiec przez otwarte pola. 
Latem o tej porze cała Hiszpania śpi. Upał trwa aż do 
wieczora i przez cały ten czas pasterz będzie musiał dźwigać  
        s w ó j
płaszcz na ramieniu. Lecz ilekroć myślał o pozbyciu się tego 
brzemienia, przypominał sobie w porę, że to dzięki niemu nie 

odczuwa chłodu wczesnego poranka. „W każdej chwili 
powinniśmy być gotowi na niespodzianki pogody" - myślał    
                 i czuł 
wtedy wdzięczność dla ciężaru płaszcza. Płaszcz miał swój 
sens istnienia, tak jak i młody człowiek. Po dwóch latach 

  włóczęgi po równinach Andaluzji znał już na 
pamięć wszystkie jej zakamarki i w tym właśnie tkwił sens 
jego życia - w wędrówce. Tym razem zamierzał opowiedzieć  
        dziewczynie, dlaczego 
prosty pasterz potra� czytać. Do szesnastego roku życia 
pobierał nauki w seminarium. Rodzice chcieli uczynić z niego  

        księdza, co byłoby 
powodem do dumy dla prostej, wiejskiej rodziny, która 
podobnie jak jego owce pracowała jedynie na chleb i wodę.  
   Studiował łacinę, hiszpański i teologię. Ale od 
dziecka marzył o poznaniu świata i to właśnie było dla niego 
o niebo ważniejsze niż poznanie Boga i ludzkich grzechów. 
Pewnego popołudnia, kiedy odwiedził dom rodzinny, zebrał 
się na odwagę i oświadczył ojcu, że nie chce być księdzem. 
Chce podróżować. -Synu, ludzie z zakątków całego świata 
przeszli już przez naszą wioskę. Poszukują tu rzeczy
nowych, ale choć je znajdują, pozostają ciągle tacy sami. 

11 złotych

13 złotych

13 złotych

13 złotych

CZEKOLADA
Gęsta i gorąca, na bazie prawdziwej, gorzkiej czekolady.

Czekolada klasyczna

Czekolada truskawkowa Z dodatkiem truskawek w syropie.

13 złotychCzekolada jagodowa Z dodatkiem kon�tury jagodowej.

13 złotychCzekolada wiśniowa Z dodatkiem wiśni w syropie

Czekolada Między Słowami Z orzechami laskowymi 
i migdałami.

Czekolada chilli Ostra i aromatyczna. 

13 złotychCzekolada cynamonowa Idealne połączenie gorącej 
czekolady i aromatycznego cynamonu.

1 złotyBita śmietana



Wchodzą na skarpę     obejrzeć zamek 

           i wydaje im się, że 
przeszłość była lepsza od teraźniejszości. Czy mają jasne 
włosy, czy ciemną skórę, wszyscy są tacy sami jak ludzie  

      z naszej wioski. - Ale ja nie znam zamków 
w krainach, z których przybywają - odparł młodzieniec.
- Ludzie ci widząc nasze pola i nasze kobiety powiadają, że 

chcieliby tu zostać na zawsze - ciągnął ojciec. - Chcę zatem 
poznać ich kobiety i kraje, z których przybyli - powiedział  
         chłopiec. - Gdyż 
oni nie zostają tutaj nigdy. - Ludzie ci mają sakwy wypchane 
pieniędzmi - dodał jeszcze ojciec. - U nas tylko pasterze mogą

          p o d r ó ż o w a ć  
beztrosko. - Zostanę więc pasterzem. Ojciec nie powiedział 
już nic więcej. Nazajutrz dał mu sakiewkę z trzema starymi, 

       złotymi monetami. - Znalazłem je 
kiedyś w polu i zamierzałem o�arować Kościołowi w dniu 
twoich święceń. Kup za me stado i przemierzaj świat, aż 

                  zrozumiesz, 
że nasz zamek jest najważniejszy ze wszystkich, a nasze 
kobiety najpiękniejsze. I pobłogosławił go. W oczach ojca  
            odnalazł to samo pragnienie 
przemierzania świata. Pragnienie ciągle żywe, choć przez 
dziesiątki lat zagłuszone troską o wodę, chleb i dach nad 
głową. Horyzont zabarwił się na czerwono, a potem pojawiło  
      s i ę  s ł o ń c e .  
Młodzieniec przypomniał sobie tamtą rozmowę z ojcem 
i poczuł się szczęśliwy. Poznał już wiele zamków i wiele 

 9 złotych

9 złotych

9 złotych

12 złotych

9 złotych

12 złotych

9 złotych

DESERY
Torcik kawowy Delikatny biszkopt nasączony rumem, 
z masą śmietankową i kawową posypką.

Szarlotka Tradycyjna domowa szarlotka z cynamonem.

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną

Snikers Miodowe ciasto przełożone powidłami śliwkowymi, 
masą budyniową i orzechami włoskimi.

4 złoteCiasteczka korzenne Pucharek kruchych ciasteczek, 
idealnych do grzańców.

Fantazyjny deser lodowy Kompozycja trzech smaków lodów 
z syropami, bitą śmietaną i kruchymi ciasteczkami.

Shake truskawkowy, waniliowy

Zapytaj o smakołyki z oferty specjalnej...

Czekoladowy raj Ciemny biszkopt z lekkim musem 
czekoladowym. 



kobiet - żadna jednak          nie mogła się równać  
        z tą, która 
czekała na niego o trzy dni drogi stąd. Miał płaszcz, książkę, 
którą mógł wymienić na inną, i stado owiec. Najważniejsze  

    było jednak to, że każdego dnia spełniał wielkie 
marzenie swego życia - podróżował. Gdy znużą go do cna 
równiny Andaluzji, będzie mógł sprzedać owce i zostać 

         marynarzem. A gdy 
będzie miał po uszy morza, to i tak przecież pozna już wiele 
miast, wiele kobiet i tra� mu się dość okazji, aby zaznać 

    s z c z ę ś c i a . „Doprawdy , j ak 
w seminarium można szukać Boga?" - pomyślał patrząc na 
wschodzące słońce. Zawsze, ilekroć było to możliwe, starał 

      się obierać nowe ścieżki. Nigdy przedtem nie 
dotarł do tego kościoła, choć przechodził tędy setki razy. 
Świat był wielki i nieogarniony, a gdyby tylko choć przez 

      chwile pozwolił 
prowadzić się owcom, odkryłby jeszcze wiele ciekawych 
rzeczy. - „Sęk w tym, iż one nie zdają sobie sprawy z tego, że  
         codziennie idą nową drogą. Nie 
dostrzegają, że wokół zmieniają się pastwiska a pory roku są 
inne. Bowiem bez reszty pochłania je troska o wodę 

 i pożywienie". „A może dzieje się tak z nami 
wszystkimi? - pomyślał. - Nawet ze mną, bo nie myślę 

7 złotych

10 złotych

8 złotych

10 złotych

PIWA
Perła (Browary Lubelskie) Jasne, pełne chmielowe.

Irish Beer (Browar Kormoran) Słodowy smak, stonowana 
goryczka oraz piękna, rubinowa barwa

10 złotychWiśnia w piwie (Browar Kormoran) Jasne piwo z naturalnym 
sokiem wiśniowym. Długie leżakowanie gwarantuje 
niepowtarzalny smak. 

10 złotychKormoran (Browar Kormoran) Lager z wyraźną chmielową 
goryczką.

Orkiszowe z miodem (Browar Kormoran) Orkisz to prastara 
odmiana pszenicy o niezwykłych właściwościach 
odżywczych. Piwo pszeniczne doskonale komponuje się ze 
słodyczą miodu.

Podpiwek Warmiński (Browar Kormoran) Rubinowy napój 
z pianką o niskiej zawartości alkoholu. Doskonały napój 
izotoniczny, zawiera witaminy i minerały.

1 złotySok imbir, malina, wiśnia

Polecamy sezonową ofertę piw – szczegółowa oferta przy 
barze.



o innych kobietach,     odkąd poznałem 

     córkę kupca". Spojrzał 
w niebo. Według wszelkich obliczeń do Tarify dotrze jeszcze 
przed obiadem. Tam będzie mógł zamienić książkę na 

grubszą, napełnić butelkę winem, ogolić się i ostrzyc. Musiał 
być gotów na spotkanie z dziewczyną. Nie dopuszczał do 

        siebie myśli o tym, że jakiś inny pasterz 
z większym stadem mógł przyjść przed nim i poprosić o jej 
rękę. „To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest 

       t a k 
fascynujące" - pomyślał, i spoglądając znów w niebo 
przyspieszył kroku. Przypomniał sobie, że w Tari�e mieszka 

        pewna stara kobieta, która potra� tłumaczyć sny. 
A tej nocy przyśnił mu się po raz drugi ten sam sen. Staruszka 
poprowadziła młodzieńca w głąb domu, do izby oddzielonej  
        o d 
reszty zasłoną z kolorowych paciorków. Stał tam stół, dwa 
krzesła, a na ścianie wisiał obraz Najświętszego Serca 

Jezusowego. Staruszka usiadła i zaprosiła go do stołu. Ujęła 
dłonie chłopca w swoje i modliła się szeptem. Wyglądało to  
        n a 
cygańską modlitwę. Spotkał już na swej drodze wielu 
Cyganów. Oni też wędrowali, ale nie hodowali owiec. Ludzie  
        mówili, że Cygan to ktoś, kogo życie upływa na  
    oszukiwaniu innych. Mówili też,  że Cyganie  
  podpisali pakt z Diabłem i że porywają cudze dzieci,  
  by uczynić z nich niewolników w swych 
tajemniczych obozowiskach. Kiedy był mały, na myśl, że 

 12 zł/170 ml

12 zł/170 ml

10 zł/170 ml

14 zł/170 ml

10 zł/500 ml

15 zł/170 ml

10 zł/170 ml

7 złotych
5 złotych

4 złote

GRZAŃCE
Grzaniec Orientalny Grzane wino imbirowo-cynamonowe 
z dodatkiem miodu i pomarańczy.

Grzaniec Staropolski Grzane wino korzenne z miodem 
naturalnym.

Glögg Tradycyjny szwedzki grzaniec z wina z korzennymi 
przyprawami, pomarańczą, miodem i bakaliami.

Grzaniec Literacki Grzane piwo z aromatycznymi 
dodatkami.

10 zł/170 mlGrzany cydr z dodatkiem miodu, cynamonu i cytrusów.

Grzany miód z dodatkiem cynamonu, migdałów i cytrusów.

Grzaniec bezalkoholowy Aromatyczny i rozgrzewający.

Przekąski:
Orzeszki
Chipsy
Paluszki

Grzaniec Klezmerski Grzane wino kardamonowo-malinowe.



zostanie porwany     przez Cyganów, 

          umierał ze strachu 
i ten dawny lęk powrócił w chwili, gdy staruszka trzymała 
jego dłonie w swoich. „Przecież jest tu obraz Najświętszego 

      Serca Jezusoweg " - uspokajał sam siebie. Nie 
chciał, żeby zaczęły drżeć mu dłonie, i żeby staruszka 
spostrzegła jego przerażenie. Zmówił pospiesznie w duchu 

pacierz. - Ciekawe... - powiedziała, nie odrywając oczu od ręki 
chłopca. I znowu zamilkła. Ogarniał go coraz większy 

     niepokój. Mimowiednie 
zadrżały mu ręce i staruszka to spostrzegła. Cofnął je szybko. 
- Nie przyszedłem tu po to, byś mi wróżyła z ręki - 

  powiedział, żałując gorzko, że przekroczył 
próg tego domu. Przez głowę przemknęła mu myśl, że lepiej 
byłoby zapłacić i wyjść nie dowiadując się niczego. 

Niepotrzebnie tyle wagi przywiązywał do tego snu.
- Przyszedłeś zapytać mnie o sny - rzekła staruszka. - A sny są 
językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę 
odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej 
duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć. Tak czy owak, 
należy mi się zapłata. „Jeszcze jedna sztuczka" - pomyślał 

9 zł/55 zł

9 zł/55 zł

lampka/butelka

9 zł/55 zł

9 zł/55 zł

9 zł/55 zł

WINA
Terre degli Eremi 2011 DOC Abruzzo (Włochy) Białe 
wytrawne, na bazie szczepu Trebbiano.

Michel Roudier (Francja) Różowe, wytrawne, delikatne, 
owocowe. Na bazie szczepów Garnacha, Syrach, Carignan.

Finis Terra (Portugalia) Białe półsłodkie o świeżym 
owocowym aromacie. Na bazie szczepów Antao Vaz, Rabo 
de Ovelha.

Señorio de Algas Gran Reserva 2011 (Hiszpania) Czerwone, 
wytrawne, bukiet złożony z owoców leśnych, wanilii 
i przypraw, w smaku wyczuwalna nuta dębu. Na bazie 
szczepów Tempranillo i Garnacha.

Señorio De Paniza 2011 (Hiszpania) Czerwone, 
półwytrawne, bogaty owocowy bukiet z wyczuwalną nutą 
truskawek. Wytwarzane ze szczepów Garnacha 
i Tempranillo.

9 zł/55 złMuscat (Mołdawia) Czerwone, słodkie, aromatyczne 
o posmaku owoców leśnych i doskonałym bukiecie Muscat.



chłopiec. Ale mimo     to postanowił 

        zaryzykować. Pasterzowi
zawsze zagrażają wilki albo susza i to właśnie sprawia, że 
pasterskie życie jest tak ciekawe. - Dwa razy z rzędu śniło mi  
          się to samo. Byłem z moim stadem 
na pastwisku - zaczął opowiadać - kiedy pojawiło się jakieś 
dziecko i zaczęło bawić się z owcami. Nie lubię kiedy ktoś  
      zb l i ża s i ę do 
moich owiec, bo lękają się obcych. Ale dzieciom zawsze udaje 
się podejść do zwierząt tak, że te zwierzęta się ich nie boją. 
Nie wiem dlaczego. Jak zwierzęta mogą odgadnąć wiek ludzi? 
- Wróć do swego snu - przerwała staruszka. - Zostawiłam 
garnek na ogniu. Poza tym masz mało pieniędzy i nie możesz 
zabierać mi zbyt wiele czasu. - Dziecko jeszcze czas jakiś 
bawiło się z owcami - ciągnął dalej swą opowieść lekko 
speszony. - Nagle chwyciło mnie za rękę i zaprowadziło do 
Piramid w Egipcie. Odczekał chwilę, by przekonać się, czy 
staruszka wie, co to są egipskie piramidy. Ale ona milczała. - 
Tam przy Piramidach w Egipcie - trzy ostatnie słowa 
wymówił powoli i wyraźnie, by staruszka mogła dobrze 
zrozumieć - dziecko powiedziało mi: „Jeśli dotrzesz tutaj, 
znajdziesz ukryty skarb". Ale nim zdołało pokazać mi 
dokładne miejsce, obudziłem się. I za pierwszym, i za drugim 
razem. Staruszka milczała przez chwilę. Ponownie ujęła ręce 
chłopca i uważnie im się przyglądała. - Teraz nie wezmę od 
ciebie nic - rzekła. - Ale chcę dziesiątą część skarbu, jeśli go 
kiedykolwiek odnajdziesz. Chłopiec wybuchnął śmiechem. 
Był to śmiech radości. Oto zaoszczędzi tę odrobinę pieniędzy, 
jaką posiada, tylko dlatego, że miał sen o ukrytym skarbie! Ta 
poczciwa kobieta musiała być rzeczywiście Cyganką. Cyganie 
są głupi. - Więc jak wytłumaczysz ten sen? - spytał. - 
Najpierw przysięgnij, że dasz mi dziesiątą część skarbu 
w zamian za to, co ci teraz powiem. Złożył przysięgę. 

 5 złotych

5 złotych

4 złote

NAPOJE
Sok pomarańczowy, grapefruitowy, bananowy, jabłkowy, 
pomidorowy, czarna porzeczka.

Woda mineralna gazowana, niegazowana

Napoje Pepsi, Schweppes.


