Beza – Oueen of smart breakfasts
Śniadania/Breakfast
Mango sticky rice ........................... 12.90
ryż/ śmietanka kokosowa/ świeże mango

Granola et fruits .............................. 12.90

od wtorku do piątku

Croissant sucré ................................ 12.90

od 9 do 12

Croissant salé ................................. 12.90

Miód w plastrach

Mieszanka płatków zbożowych/
jogurt lub mleko/ świeże owoce

croissant – francuski rogal/ twarożek/
konfitura /miód

croissant – francuski rogal/
szynka szwarcwaldzka/ ser camembert /rukola

Croissant sucré et salé ................... 12.90

Herbata z samowaru

croissant – francuski rogal/ ser camember/
konfitura /miód

Quiche Lorraine ............................. 12.90
Kruche ciasto/ boczek/ ser Gruyère/ karczochy

Zapytaj nas o inne smaki quiche

J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé
Zdecydowałem się być szczęśliwym, ponieważ to dobre dla zdrowia

Beza –O ueen of Cakes

Kawy Klasyczne

Kawy Smakowe

Espresso ........................................................... 6.50

Queen Cafè.................................................... 14.90

Klasyczna włoska kawa

Nasza Specjalność! Największa z mlecznych kaw,
wyczuwalny smak kwiatowo-owocowy,
zwieńczona francuską bezą i płatkami różanymi

30ml

Espresso Doppio ............................................. 9.00
Podwójne espresso

300ml

55ml

Espresso Macchiato ......................................... 7.00
Espresso z odrobiną mlecznej pianki

35ml

Flower Macchiato ......................................... 13.90
Trójwarstwowa mleczna kawa
w 3 smakach do wyboru: róża, jaśmin, fiołek

250ml

Americano ....................................................... 9.00

Bezowo-Malinowa ........................................ 13.90

Espresso przedłużone wodą

Kawa latte ze świeżymi malinami oprószona bezą

170ml

Flat White ........................................................ 9.50
Podwójne espresso z delikatnie
spienionym mlekiem

170ml

Kawy Mrożone
Mrożona Latte .............................................. 12.90

Cappuccino ................................................... 10.00
Filiżanka kawy ze spienionym mlekiem

200ml

Cafe Latte Macchiato ................................... 12.00
Trójwarstwowa mleczna kawa

250m

250ml

Espresso z kostkami lodu, podawane z zimnym
mlekiem

250ml

Bezowa Kawa Mrożona................................. 15.90
Podwójne espresso z kostkami lodu, podawane z mlekiem,
gałką lodów śmietankowych, bitą śmietaną i pokruszoną bezą
300ml

.

Kawy klasyczne bezmleczne przygotowujemy z kawy 100% arabica Arcaffe ROMA
Kawy mleczne przygotowujemy z kawy 50% arabica 50% robusta Arcaffe MARGO
Każdą naszą kawę możesz zamówić w wersji:
100% arabica BEZKOFEINOWA – Caffe PARANA

Wszystkie nasze kawy możesz zamówić z mlekiem bez laktozy lub sojowym

.

Herbaty
Herbaty liściaste ........................................... 10.90
Czarna klasyczna

dzbanek 400ml

Zielona klasyczna

Herbaty liściaste aromatyzowane ............... 11.90
TeaLOVE/Herbaty do zakochania
Arcaffe to włoska palarnia kawy mająca swoją siedzibę w Livorno
od 1895r. Początkowo był to niewielki sklep. W 1926r. w centrum
miasta została założona kawiarnia Bar Roma i od jej nazwy wywodzi się
stworzona przez Francesco Meschini mieszanka kawy
Roma produkowana do dziś.
ROMA 100% arabiki - to kawa o kompleksowym i jednocześnie
delikatnym profilu smakowym. Aromat to karmel, delikatne wypieki
oraz leśne owoce - te ostatnie to zasługa ziaren z Etiopii. Delikatne body,
średnia kwasowość oraz wyraźna słodycz obecne są dzięki kawom z
Ameryki Pd. - głównie Brazylii.
Ziarna, które znajdują się w mieszance to: Gwatemala (Finca El
Hato Blue), Etiopia (Sidamo special selection), Salwador (Finca San
Luis), Brazylia (washed, Fazenda Lagoa do Morro i natural, Fazenda
Samambaia), Indie (Vellakadai estate).

dzbanek 400ml

Czarna z Bergamotką i Jaśminem
Czarna Earl Grey z Różą
Zielona z kwiatem Pomarańczy
Zielona i Biała z Mango
Owocowa z Truskawką i Miętą

Herbaty Kwitnące ......................................... 12.90
dzbanek 500ml
Herbata kwitnąca
to ręcznie zwijane na kształt kulki liście
wybornej zielonej, białej lub czarnej herbaty,
które po zaparzeniu ukazują przepiękne kwiaty

Kwiat Odprężenia
Herbata zielona, kwiat: lichi, jaśminu

Kwiat Nadziei
MARGO 50% arabiki 50% robusty - to wyważona mieszanka ziaren
kawy o dużej mocy, ale zarazem delikatnie miękka i kremowa z wyczuwalnymi nutami czekoladowymi. Arabika nadaje wyjątkowy smak a Robusta
pozwala uzyskać ciemną i wyraźną cremę.
Kawy klasyczne bezmleczne przygotowujemy z kawy Arcaffe ROMA
Kawy mleczne przygotowujemy z kawy Arcaffe MARGO

Herbata zielona, kwiat: jaśminu, lilii, pełnika europejskiego

Kwiat Życzliwości
Herbata biała, kwiat: jaśminu

Kwiat Serdeczności
Herbata czarna, kwiat: lichi

Herbaty Mrożone

Czekolada na gorąco

Dostępne od maja do września

Czekolady przygotowujemy z oryginalnej włoskiej czekolady
Czekolada
na gorąco
Black
Angel

Mango...................................................................................... 13.90

Czekolady przygotowujemy z oryginalnej włoskiej czekolady

Zielona i biała herbata z mango,
500ml
świeże owoce: mango, pomarańcza, grapefruit, cytryna,
kruszony lód

Klasyczna
Black Angel ................................................................................ 9.90

Truskawka z Miętą......................................................... 13.90

Nasza Specjalność!

Czarna herbata z truskawką i miętą,

500ml

świeże truskawka, świeża mięta, kruszony lód

Shake
Pyszny zimny napój na bazie mleka

Carme(L)owy..................................................................... 13.90
Karmelowo-orzechowy z dodatkiem bitej śmietany

350ml

Owoc(O)owy...................................................................... 13.90
Truskawkowo-bananowy z dodatkiem bitej śmietany

350ml

Pyszny zimny napój na bazie kruszonego lodu

Miss Romance .................................................................. 13.90
350ml

Mr. Green ............................................................................. 13.90
Kremowy smoothie o smaku bananowym z dodatkiem 350ml
japońskiej herbaty matcha

Czekoladazmysły
al’a Beza
Pobudzająca
gorąca.......................................................
czekolada o smaku mięty 11.90
Specjalność!
300ml
z Nasza
dodatkiem
bezy
Pobudzająca zmysły gorąca czekolada
o smakunapoje
pomarańczy z dodatkiem bezy
Zimne
Woda „Cisowianka” ...........................................................5.50
Shake
Niegazowana/Perlage
musująca
300ml
Zmrożona
Markiza ........................................................ 12.90
Sok
...............................................................................................
6.00
Czekoladowy z drobinkami herbatników
Pomarańczowy,jabłkowy,czarna
porzeczka
z dodatkiem bitej śmietany

350ml
300ml

Domowa Lemoniada ...................................................... 8.00
Strawbanana ...................................................................... 12.90
Coca-Cola ............................................................................... 6.00
Smoothie
250ml
Piwo, Grzaniec
Miss Romance
.................................................................. 12.90
Żywiec
0,5l.............................................................................
10.00
Oryginalny smoothie malinowo-bananowy

350ml

Zastrzyk witamin z selera naciowego,

350ml

Żywiec Białe Pszeniczne 0,5l....................................10.00
Mr. Veg ...................................................................................
12.90
Heineken
0,33l....................................................................10.00
Żywiec
melona iBezalkoholowe
zielonej pietruszki 0,33l........................................9.00

Shandy Cytrusowe 0,5l................................................11.90

Soki wyciskane
Sok wyciskany .................................................................. 14.90
Pomarańczowy/grapefruitowy/mix

200ml
300ml

Dostępna od maja do września
330ml
Truskawkowo-bananowy
z dodatkiem bitej śmietany
350ml
Zapytaj
nas o dzisiejszy smak

Smoothie

Owocowy smoothie o smaku malinowo-bananowym

200ml

KlasycznaBezowa
................................................................................ 8.90
Czekolada
......................................................... 12.90

250ml

40% piwa, 60% lemoniady cytrusowej, świeże owoce
Soki wyciskane
Dostępne
od maja do września

Glögg
180ml.........................................................................
10.90
Sok wyciskany
.................................................................. 14.90
grzane wino z przyprawami, rodzynkami i migdałami
Dostępne od listopada do marca

Słodkie

Słone

Tort Bezowy Queen....................................................... 16.90

Quiche (czyt. kisz)......................................................... 12.90

Nasza Specjalność!
Wypiekamy ponad 50 rodzajów tortów bezowych.
Zapytaj nas o dzisiejszy wypiek

Pochodzące z północno-wschodniej Francji
120g
(Alzacja i Lotaryndia) danie,
które składa się z podstawy – ciasta francuskiego,
wypełnionej wytrawnym nadzieniem. Składniem wiążącym
niedzienie jest mieszanina śmietany i jaj z przyprawami
Zapytaj nas o dzisiejszy wypiek

porcja

Lodowy Tort Bezowy ................................................... 17.90
Dostępny od maja do września
Zapytaj nas o dzisiejszy smak

porcja

Fromage et pain ............................................................... 12.90

Beziątko ................................................................................... 9.90
Sławny eklerek .................................................................... 4.90
Makaronik .............................................................................. 3.80

4 rodzaje sera, bagietka/chleb,
oliwa z oliwek z chorwackiej wyspy VIS

Toasts au gorgonzola ................................................... 12.90
2 grzanki z serem gorgonzola, gruszka, miód

Fromage de chèvre
Torty bezowe i inne słodkości zamówić można on-line
z opcją dowozu na
www.cukierniabezowa.pl

150g

......................................................

2 grzanki z kozim serem, rukola, orzechy

150g

12.90
150g

Desery

Bar

Lody kwiatowe ................................................................. 17.90

Aperol Spritz....................................................................... 19.00

Produkt unikalny!
250ml
oryginalne lody o smaku różanym, lawendowym i jaśminowym

Aperol, Prosecco, woda gazowana, lód

z dodatkiem naturalnych płatków kwiatowych

Lodowo-Bezowy ............................................................. 19.90
3 gałki wybranych lodów produkcji włoskiej,

280ml

francuska beza, mus owocowy lub sos czekoladowy

Lodowo-Bezowo-Owocowy ................................... 22.90
3 gałki wybranych lodów produkcji włoskiej,

300ml

francuska beza, świeże owoce, bita śmietana, mus owocowy

200ml

Kir............................................................................................... 17.00
Crème de Casis de Dijon – burgundzki likier

170ml

z czarnych porzeczek, Prosecco

Rose-Ecco.............................................................................. 17.00
Syrop różany, Prosecco

170ml

Prosseco Pomander ...................................................... 17.00
Likier Cointreau, sok z klementynki, Prosecco

170ml

A

Wina Wytrawne- białe
Pinot Gridio, Casa Lunardi

0,75 l 75,00
Delle Venezie I.G.T – Włochy
Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami kwiatów (akacja, wiciokrzew, pomarańcza).
Umiarkowana kwasowoś. Wino idealne do ciast z owocami tropikalnymi.

125ml

13,00

125ml

15,00

Szczep: 100% Pinot Grigio

Riesling Classic Rudolf Müller

0,75 l

89,00

Pfalz, Qaulitatswein – Niemcy
Wytrawny Riesling o bardzo świeżym owocowym bukiecie z brzoskwinią, morelą, zielonym jabłkiem.
W smaku mineralny, pozostawiający długie zakończenie.
Szczep: 100% Riesling

A

Wina Wytrawne- czerwone
Duc Larochet Pinot Noir

0,75 l

89,00

125 ml 15,00

Ile de Beaute I.G.P. - Korsyka
Pinot Noir z winnic położonych na wschodnich brzegach Korsyki z imponującym bukietem aromatów,
który w pełni oddaje wpływ klimatu śródziemnomorskiego.
Szczep: Pinot Noir

A

Wina Półwytrawne
Zafrico White

.

0,75 l

60,00

125ml

12,00

0,75 l

60,00

125ml

12,00

Central Valley D.O. - Chile
Świeże, białe, półwytrawne wino z nutami gruszki i imbiru.

Zafrico Red
Central Valley D.O. - Chile
Czerwone, półwytrawne wino przepełnione aromatami śliwki,
jeżyny i figi z subtelną nutą korzennych przypraw.

A

Wina Słodkie
Estrella de Murviedro-Moscatel

0,75 l 65,00
Valencia D.O.P. - Hiszpania
Naturalnie słodkie białe wino produkowane metodą winifikacji przypominającą wytwarzanie prestiżowego wina lodowego.
Mocny aromat z charakterystyczną skórką pomarańczową.

125 ml 13,00

Estrella De Murviedro Rosado

0,75 l 65,00
125 ml 13,90
Valencia D.O.P. - Hiszpania
Naturalnie słodkie wino o szczególnej owocowości i niskiej zawartości alkoholu. Intensywne i mocne aromaty czerwonych owoców,
skórki pomarańczowej i lychee. DIdealne do słodkich potraw. Również świetny aperitif.
Szczepy: 75% Moscatel Aleksandryjski, 25% Garnacha

A

Wina Musujące
Riondo Collezione, Prosecco

.
0,75 l 75,00
125ml 13,00
Delle Venezie D.O.C. - Włochy
Przywołuje wspomnienie słodkiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. W smaku bliżej wina półwytrawnego aniżeli półsłodkiego.
Rewelacyjne jako aperitif, do lekkich ciast, lodów i owocowów. Na każdą okazję.
Szczep: Glera

Une journée sans vin est comme une journée sans soleil
Dzień bez wina jest, jak dzień bez słońca

Beza –O ueen of possibilities
Lody

Śniadania na słodko i słono

Napoje na wynos

Herbata z samowaru

Torty okolicznościowe

Miód w plastrach

Torty weselne

Rezerwacje stolików

Słodkie Stoły

Ogródek letni

Wypieki wegańskie

Muzyka francuska

Bezglutenowo

Pet friendly

Vouchery upominkowe

Feels like home

facebook.com/cukierniabezowa
instagram.com/cukierniabezowa

Ceny podane w PLN.
Możliwość płatności w Euro.

Cukiernia Bezowa
ul. Za Groblą 5/14
Poznań

wt. – czw.
10:00 – 20:00
pt.
10:00 – 21:00
sob.
11:00 – 21:00
niedz.
12:00 – 19:00
www.cukierniabezowa.pl

