
C A F E

M. E N U



Każdego dnia znajdziecie Państwo w

naszej witrynie tradycyjną szarlotkę,

wyśmienity tort bezowy, wyjątkowe

Ciasto Stuletnie (bez dodatku mąki),

delikatny sernik oraz desery własnej

produkcji. Proponujemy Państwu

uczciwe cukiernictwo, oparte wyłącznie

na naturalnych składnikach najwyższej

jakości. Zamiast gotowych mieszanek

cukierniczych, stabilizatorów smaku i

jajek w proszku stosujemy prawdziwe

j a j a ,  m a s ł o ,  m ą kę  i  o w o c e  z

ekologicznych upraw.

Codziennie zapraszamy na aromatyczną

kawę z ręcznie robionym kruchym

ciasteczkiem z nadzieniem różanym

będącym symbolem naszej kawiarni.

Vanilla Cafe zlokalizowana jest w

zabytkowej XVII-wiecznej kamienicy

przy ulicy Krakowskie Przedmieście 12

w Lublinie.

W karcie znajdziecie Państwo sałatki,

delikatne przekąski oraz makarony.

Mimo tego, że jesteśmy postrzegani jako

kawiarnia prosimy o zwrócenie uwagi na

nasze dania główne. Są one efektem

p o s z u k i w a ń  n o w y c h  s m a k ó w,

odkrywania niecodziennych składników

i sposobów ich łączenia.

Staramy się stworzyć Państwu przyjazne

miejsce do spotkań w miłej atmosferze,

którą zapewnią nasi pracownicy.

www.vanilla-cafe.pl

www.facebook.com/vanilla.cafe.lublin

Odwiedź nas :

Otwarte:

Poniedziałek – Niedziela 10.00 – 22.30 

 

tel. 81 532 39 15



1. Sałatka z chrupiącą kaczką
w asyście karmelizowanej gruszki
/sałata lodowa, rukola, pieczony filet
z kaczki, melon, oliwki, sos malinowy/

2. Sałata z grillowanym kurczakiem
z sosem balsamicznym
/świeże sałaty, lekko pikantny kurczak,
melon, pomidorki koktajlowe, oliwki/

3. Sałatka Walldorfa z sosem bazyliowym
/sałata lodowa, ser pleśniowy, pomidor,
oliwki, orzechy włoskie, cebula czerwona,
bekon, grzanki/

4. Sałatka Zorba z sosem vinegrette
/sałata lodowa, ser feta, oliwki, szynka,
świeży ogórek, papryka, cebula czerwona/

5. Sałatka z różyczkami wędzonego
łososia skropiona dressingiem
koperkowo-limonkowym
/rukola, grzanki z masłem czosnkowym,
grillowana cukinia, pomidorki koktajlowe/

6. Sałatka z serem kozim 
/świeże sałaty,  ser kozi z Wierzchoniowa, 
gruszka, awokado, salsa mango /

7. Sałatka z wątróbką z dodatkiem musu
malinowego
/sałata lodowa, rukola, ser pleśniowy,
pomidor koktajlowy, orzechy włoskie/

8. Befsztyk tatarski z kaparami i
suszonymi pomidorami

9. Carpaccio z polędwicy wołowej
/rukola, parmezan, suszone pomidory,
oliwki, kapary/

SAŁATKI

26 PLN

24 PLN

24 PLN

22 PLN

24 PLN

26 PLN

24 PLN

34 PLN

36 PLN

Aby umilić Państwu czas oczekiwania na 
zamówienie, polecamy wypiekany w 

Vanilla Cafe chleb czekoladowy z orzechami.  



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ser kozi w migdałach 
/ser kozi z Wierzchoniowa, grillowany ananas,
żurawina/

Bruschetta
/tradycyjna włoska przekąska podana
ze świeżymi pomidorami, mozarellą,
oliwkami i bazylią/

Cepeliny ziemniaczane
/tradycyjne litewskie cepeliny z nadzieniem
mięsnym okraszone cebulką/

Krewetki królewskie
smażone na maśle w aromacie czosnku
i świeżych ziół z delikatnym sosem na bazie
śmietany, papryki i białego wina

Placki z cukinii
podawane z wędzonym pstrągiem i awokado
w asyście dipu czosnkowego

Placki ziemniaczane
podane z kremową śmietanką

Placki ziemniaczane z bekonem
podane z sosem kurkowym i kaparowym

Placki ziemniaczane z łososiem
podane z sosem tzatziki

9. Sos z kurek

1. Naleśniki ze świeżymi owocami
Czekoladowe
Tradycyjne

2. Naleśniki z serem i wanilią

3. Naleśniki ze szpinakiem
podawane z sosem beszamelowym

PRZEKĄSKI GORĄCE

NALEŚNIKI

18 PLN

22 PLN

32 PLN

26 PLN

20 PLN  

24 PLN

26 PLN

5 PLN    

24 PLN
21 PLN

18 PLN

23 PLN 

22 PLNszczególnie polecane  

 



1. 

2. 

3. 

4. 

Penne z kurczakiem i szpinakiem
podane z kremowym sosem z dodatkiem
gorgonzoli

Tagliatelle z borowikami

Tagliatelle z łososiem i cukinią
w sosie śmietanowym z dodatkiem
białego wina i świeżej bazylii

Spaghetti w kremowym sosie
z krewetkami

MAKARONY

Opcjonalnie do wszystkich past proponujemy 
wieloziarnisty makaron spaghetti.  

DANIA GŁÓWNE

40 PLN

42 PLN

38 PLN

 39 PLN

19 PLN

26 PLN

26 PLN

26 PLN

1. Sandacz na szpinaku z orzeszkami pinii
podany z pieczonymi ziemniakami

2. Łosoś – grilowany stek
z tagliatelle z marchwi i puree z zielonego
groszku

3. Karmazyn /filet/ na szpinaku  
pieczone ziemniaki, sos cytrynowy 

4. Polędwiczki wieprzowe
z puree z selera, chrupiącym jarmużem
i sosem Porto

5. Roladki cielęce faszerowane
szpinakiem i mozarellą
w otoczce szynki parmeńskiej podane
z opiekanymi ziemniakami i sałatką
z roszponki i rukoli

6. Ossobuco /gicz cielęca/  
grillowana cukinia, pieczone ziemniaki,
sos truflowy 
 

 45 PLN

38 PLN



CIASTA

17 PLN 

17 PLN 

18 PLN 

19 PLN 

21 PLN

17 PLN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ciasto „Stuletnie”
/o niezwykle starej, unikatowej recepturze

bez mąki , zbudowane z orzechów jest

rarytasem, którym możecie być Państwo

poczęstowani jedynie w Vanilla Cafe/

Tort bezowy

Szarlotka z bezą

Szarlotka z lodami
/gorące ciasto z gałką lodów waniliowych/

Sernik
/w naszej gablocie w zależności 

od pory roku pojawiają się serniki:

chałwowy, czekoladowy, cytrynowy, dyniowy/

Borówkowy Las
/puszysty biszkopt karmelowy z cynamonem

przełożony masą z mascarpone i adwokatem/



DESERY

14 PLN

17 PLN

15 PLN

17 PLN

15 PLN

16 PLN

1. Krem brulee
/lekki deser z mleka i jaj o delikatnym smaku

wanilii, podawany na ciepło/

2. Tiramisu
/włoski deser na bazie delikatnego kremu

mascarpone i zanurzonymi w nim biszkoptami

nasączonymi mocną kawą/

3. Banany w karmelu

4. Beza z owocami

5. Sałatka owocowa

6. Parfait pistacjowe
/mrożony deser z kremu, bitej śmietany

 i pistacji z dodatkiem kruszonej bezy i musu

 brzoskwiniowego/

/bita śmietana, sos truskawkowy/



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Formuła 1
lody: czekoladowe, waniliowe, truskawkowe

Myszka Miki
lody: waniliowe, malinowe

Pinokio
lody: waniliowe, czarna porzeczka

Pszczółka Maja
lody:waniliowe, czekoladowe, sos czekoladowy

Stonoga
lody: pistacjowe, czekoladowe, truskawkowe,

waniliowe, sos truskawkowy

LODY DLA DZIECI

      

      

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Lodowy przysmak Vanilli
z koktajlem truskawkowym ,

lody: waniliowe, truskawkowe, bakaliowe

Owocowy Raj
lody: malinowe, porzeczkowe, truskawkowe,

owoce, bita śmietana

Orzechowa Niespodzianka
lody: orzechowe, cappuccino, rumowe, owoce,

orzechy, bita śmietana, sos toffi

Malinowy Sen
lody: waniliowe, malinowe, pistacjowe,

bita śmietana, sos malinowy

Lodowe Spaghetti
lody: waniliowe, bita śmietana, sos wiśniowy

Południowy Sen
lody: rumowe, waniliowe, owoce, bakalie, rum

Puchar Kibica
lody: truskawkowe, waniliowe, owoce,

sos truskawkowy

PUCHARY LODOWE

1. Koktajl bananowy   
     

                                         12 PLN

 2. Koktajl malinowy                                           
     

  12 PLN

 3. Koktajl truskawkowy   

                                       

KOKTAJL MLECZNY

12 PLN

22 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN

21 PLN



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Espresso
mocna, intensywna kawa z delikatnie czekoladowym

aromatem, oddająca smak prawdziwego espresso

Podwójne espresso

Espresso macchiato
espresso udekorowane pianą z mleka

Americana
duża kawa podawana z dzbanuszkiem gorącego

mleka

Cappuccino
espresso z gorącym spienionym mlekiem,

udekorowane pianą z mleka

Latte
mocne espresso z dodatkiem dużej ilości

gorącego mleka

Latte macchiato
trzywarstwowa kawa z aromatycznego

espresso z dodatkiem dużej ilości mleka i pianki

Latte pikante
mocne espresso z dodatkiem dużej ilości

gorącego mleka z syropem cynamonowym

i spicy - lekko pikantna

Ice latte pikante
mrożona z aromatycznym espresso o smaku

cynamonowym, lekko pikantna

Kawa po wiedeńsku
kawa podawana z bitą śmietaną

Caffe Creme Colombia Supremo
kawa z wyważoną nutą kwasowości Arabika

charakteryzująca się pełnym, mocnym smakiem

zabarwionym karmelem, podawana w dużej filiżance

12. Kawa bezkofeinowa
wyśmienita mieszanka Arabiki dla miłośników
espresso, bez zawartości kofeiny 

1. Vanilla Coffee
americana z dodatkiem syropu waniliowego

i amaretto na dnie udekorowane bitą śmietaną

2. Baileys Coffee
americana z dodatkiem Baileys, udekorowana

bitą śmietaną

3. Miętowy pocałunek
latte macchiato z dodatkiem syropu miętowego

na dnie, podawane w wysokiej szklance

4. Kawa mrożona
mocno schłodzone espresso z gałką lodów

waniliowych

5. Kawa po staropolsku
duża kawa z rozgrzewającym krupnikiem,

udekorowana bitą śmietaną, cynamonem

i czekoladą

6. Kawa po irlandzku
espresso z dodatkiem irlandzkiej whisky

i bitej śmietany

7. Kawa po meksykańsku
mocne espresso podawane z tequila gold

i bitą śmietaną oprószoną cynamonem

8. Polecamy syropy do kawy:
waniliowy, orzechowy, kokosowy, czekoladowy,

miętowy, pomarańczowy, mango spicy,

cynamonowy

KAWA

                                    13 PLN

KAWA

KAWA SMAKOWA
12 PLN

8 PLN

10 PLN

10 PLN

11 PLN

11 PLN

12 PLN

14 PLN

14 PLN

10 PLN

9 PLN

14 PLN

10 PLN

15 PLN

14 PLN

14 PLN

14 PLN

14 PLN

2 PLN



                                 49 PLN

                                              24 PLN

                             24 PLN

KAWA DLA KONESERÓW

                                   16 PLN

                                                15 PLN

                                        18 PLN

CZEKOLADA

” Czekolada jest tańsza niż psychoterapia 
i nie musisz umawiać się z nią na wizytę ”.

Zapraszamy do skosztowania prawdziwej, 
aromatycznej, gęstej czekolady.

13 PLN

14 PLN

16 PLN

15 PLN

16 PLN

14 PLN

15 PLN

15 PLN

17 PLN

1. Kopi – Luwak Sumatra
/(Kopi = kawa, Luwak = cyweta – drapieżnik z rodziny
łaszowatych). Cyweta wybiera tylko najsłodsze,
najbardziej dojrzałe i pięknie wybarwione na kolor
czerwony owoce kawowca. Miąższ owoców zostaje
strawiony, ale samo nasiono nie. Po nadtrawieniu
przez enzymy trawienne i lekkim sfermentowaniu
przez bakterie przechodzi przez przewód pokarmowy i
jest wydalane. Po przejściu przez przewód pokarmowy
ziarna kawy tracą gorzki smak i kawa z nich
wytwarzana zyskuje nowy, niepowtarzalny aromat. Po
oczyszczeniu i wypaleniu, kawę przetwarza się w
typowy sposób w ilości jedynie kilkuset kilogramów
kawy rocznie/

2. Blue Mountain
/Arabica z Błękitnych Gór Jamajki o wyraźnym,
intensywnym aromacie i zrównoważonym
owocowo-kwasowym smaku. Oceniana jako
„szampan wśród kaw”/

3. Portoryko Yauco Selecto
/niezwykle rzadka kawa o intensywnym
aromacie i smaku wolnym od goryczki –
z akcentami owocowymi/

4. Jemen Matari
/jedna z najrzadziej spotykanych arabik –
nie bez powodu uznawana za „Bordeaux” wśród
kaw. Ma potężny, winny smak z nutami czekolady
i niezwykły, odurzający aromat; uprawiana w
tradycyjny sposób, bez użycia sztucznych nawozów/

5. Meksyk Maragogype
/niezwykle rzadka odmiana Arabiki o pełnym,
mocnym aromacie i idealnej kwasowości; ze względu
na rozmiar ziarno zwane jest również „słoniowym”/

6. Kona Extra Fancy 
/Arabica prosto z Hawajów – przez wielu
uważana za najlepszą kawę na świecie.
Niezwykle bogata, o lekko kwaśnym posmaku,
mocnym aromacie i złożonym, winnym,
pikantnym smaku/

1. Czekolada z nutą wanilii
czekolada z syropem waniliowym 

i bitą śmietaną 

2. Czekolada Chiquita
czekolada z kawałkami banana, syropem 

bananowym i bitą śmietaną 

3. Czekolada z konfiturą pomarańczową
czekolada z konfiturą z gorzkich pomarańczy

i syropem pomarańczowym 

4. Czekolada z miętą
czekolada z syropem miętowym, bitą śmietaną 

i listkiem świeżej mięty 

5. Czekolada z orzechami
czekolada z dodatkiem  syropu  orzechowego, 

orzechami laskowymi i bitą śmietaną 

6. Czekolada z wiśniami
czekolada z wiśniami w żelu, podawana

z bitą śmietaną

7. Czekolada z migdałami
czekolada z syropem o smaku amaretto,

bitą śmietaną posypaną płatkami migdałów

8. Czekolada z nutą mango
czekolada z syropem o smaku pikantnego 

mango i bitą śmietaną 

9. Czekolada na rozgrzanie
czekolada z dodatkiem rozgrzewającego

krupniku, bitą śmietaną i nutą kardamonu



HERBATA

- HERBATA ZIELONA -  - HERBATA CZARNA - 

- HERBATA BIAŁA -

- HERBATA OWOCOWA I ZIOŁOWA -

19 PLN

22 PLN

12 PLN

12 PLN

12 PLN

12 PLN

12 PLN

22 PLN

12 PLN

12 PLN

12 PLN1. Gyokuro ''Szlachetne krople rosy''
jest jedną z najwykwintniejszych herbat zielonych, w
wielu krajach uważana za najlepszą na świecie.
Posiada liczne właściwości bakteriobójcze i
antyrakowe, doskonale wpływa na cerę. Jest
japońskim specjałem, z którym wiążą się do dnia
dzisiejszego pielęgnowane tradycje. Herbata
powstaje na wysokogórskich terenach, w okresie
wiosennym. Na około 20 dni przed zbiorami, w czasie
dojrzewania, rozkładane są nad krzewami maty
bambusowe. Dzięki temu do młodych, jeszcze nie
rozwiniętych pączków liści dostarczane jest światło w
minimalnej ilości. Napar Gyokuro ma jasno zielony
kolor, lekko słodki, kwiecisty aromat, niemalże w
pozbawiony goryczy, bardzo charakterystycznej dla
zielonej herbaty. Herbatę parzy się dwu a nawet trzy
krotnie, za każdym razem uzyskując napar o innym
aromacie i innych właściwościach/

2. Long Zhu ''Cesarska Perła''
/ta szlachetna zielona herbata uprawiana na
wysokogórskich plantacjach chińskiej prowincji
Yunnan. Od ponad 100 lat jest ona produkowana
ręcznie tylko z pierwszego i drugiego listka wraz z
jeszcze niedojrzałym pączkiem krzewu herbacianego.
Małe srebrno-zielone kuleczki po zaparzeniu rozwijają
się uwalniając niepowtarzalny aromat świeżej herbaty
z delikatną nutą jaśminu/

3. Sencha wiśnia w rumie
/klasyczna zielona herbata wzbogacona
kandyzowaną wiśnią , otulona eterycznym aromatem
rumu. Napar o delikatnym i słodkim smaku
błyskawicznie dodaje energii/

4. Greenleaf
/szlachetny gatunek herbaty z podkreślonym lekko
kwiatowym zapachem. Herbata zielona darjeeling/

5. Morgentau
/zbiór letni. Fascynująca mieszanka aromatów
zielonej herbaty Sencha o dużych liściach z dodatkiem
mango oraz owocowych płatków. Herbata zielona
aromatyzowana/

1. Earl Grey
/najsłynniejsza z licznych odmian czarnej herbaty,
uznana i uwielbiana na całym świecie. Pijąc poranna
filiżankę Earl Grey zapewniamy sobie dobre
samopoczucie na cały dzień/

2. Mokalbarie
/Assam, zbiór letni. Mocna, ciemna herbata o
głębokim pomarańczowym naparze i ożywczym , lekko
kremowym aromacie słodu i przypraw/

3. Spacer Kochanków
/napar o ciemnej, miodowej barwie cieszy słodkim,
waniliowym zapachem, okraszonym łagodnymi
nutami owocowymi. Ukryte w suszu czerwone
karmelowe serduszka rozpływają się w napoju,
nadając tej herbacie przyjemny słodki posmak,
który tonuje głęboki smak czarnej, cejlońskiej herbaty.
Ta herbata szczególnie smakuje pita we dwoje/

1. Truskawkowa Lichee
/to kunsztowna odmiana należąca do tzw. herbat
kwitnących. Każda z jej kulek zwijana jest ręcznie na
kształt truskawki. Do białej herbaty na której oparto to
arcydzieło dodano w tym przypadku nieco kwiatu
śliwy chińskiej. Truskawka zalana gorącą wodą
rozkwita niczym najprawdziwszy kwiat skąpany w
pierwszych promieniach słońca/

1. Granny's Garden
/owocowa, świeża kompozycja z rabarbarem,
uszlachetniona delikatną słodyczą prawdziwej
wanilii burbońskiej/

2. Get The Power
/kompozycja kwiatów i orzeszków cola o mocnym
porzeczkowym smaku da ci niezbędną porcję energii
na cały dzień. Herbata owocowa, aromatyzowana/



- RONNEFELDT EXPRESOWA -

                                                 8 PLN

NAPOJE ZIMNE

0.2l  
                       

 

0.2l  
                       

 

0.2l  
                       

 

0.2l  
                       

 

0.2l  
                       

 

0.2l                         

 

0.2l                         
 

0.2l                         
 

woda musująca 0.3l         

woda niegazowana  0.3l         
woda niegazowana  0.7l         

0.25l  
                       

 
0.2l  

                       

 0.2l  
                       

 0.2l  
                       

 

8 PLN

8 PLN

12 PLN

12 PLN

12 PLN

7 PLN

7 PLN

7 PLN

14 PLN

12 PLN

7 PLN

6 PLN

10 PLN

7 PLN

7 PLN

7 PLN

HERBATA

- HERBATA OWOCOWA I ZIOŁOWA -

9 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

12 PLN

12 PLN

0.2l                         
 

7 PLN

woda musująca 0.7l         

3. Plum & Cinnamon
/owocowa. Suszona śliwka połączona z jabłkiem,
ananasem i cynamonem/

4. Chill Out With Herbs
/balsamiczna, harmonijna mieszanka ziół o
śmietanko-pomarańczowym posmaku, usunie stres
i napięcie. Herbata ziołowa, aromatyzowana/

1. Irish Breakfast
/aromatyczna, mocna i intensywna Assam
z najlepszego letniego zbioru. Herbata czarna/

Jasmin Tee
/delikatny aromat kwiatów jaśminu i pełny smak
chińskiej zielonej herbaty z letniego zbioru. Herbata
zielona, aromatyzowana/

Peppermint
/herbata miętowa, odświeża i relaksuje/

. Red Berries
/herbata owocowa o słodkim zapachu
i truskawkowo-malinowym smaku/

5. Classic Green
/herbata zielona o charakterystycznym delikatnie
kwaśnym smaku/

2. 

3. 

4

1. Sok jaffa pomarańczowy

2. Sok jaffa z czerwonych
    grejpfrutów

3. Sok ze świeżych bananów
z gałką lodów waniliowych 

4. Sok ze świeżych grejpfrutów

5. Sok ze świeżych pomarańczy

6. Pepsi

7. 7 UP

8. Mirinda

9. Tonic

10. Cisowianka Perlage

11. Cisowianka Classique

12. Red Bull

13. Sok bananowy

14. Sok z czarnej porzeczki

15. Sok pomidorowy



ALKOHOLE



PIWO

0.3l  
                       

 
0.5l  

                       
 

0.5l  
                       

 

0.5l  
                       

 

0.5l  
                       

 

0.33l                         

 

0.5l                         

 
0.5l                         

 
0.33l                         

 
0.4l                         

 

0.5l                         
  0.12kg                         

 

9 PLN

9 PLN

7 PLN

9 PLN

12 PLN

6 PLN

9 PLN

11 PLN

14 PLN

12 PLN

9 PLN

11 PLN

14 PLN

WINA 0,15 l

15 PLN

8 PLN
7 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

7 PLN

1. Perła Export
piwo z beczki

2. Perła Export
piwo jasne pełne alk. 5,6%

3. Perła Chmielowa
piwo jasne pełne alk. 6%

4. Perła Niepasteryzowana
piwo jasne pełne alk. 6%

5. Perła Koźlak
piwo ciemne mocne alk. 7%

6. Żywiec

7. Lech Premium

8. Lech Free

9. Redd's
jabłkowy

10. Piwo grzane

11. Orzeszki ziemne

1. Neblina Sauvignon Blanc,
Central Valley / Chile
Białe wino wytrawne z typowymi aromatami owoców
tropikalnych i skórki cytrynowej

2. Chateau Bonnet,

Entre DeuxMers / Francja
Białe wino wytrawne z wyraźnymi nutami jabłka,

limonki i cytryny

3. Castillo de Olaya,

Vino Blanco / Hiszpania
Niezwykle przyjemne półwytrawne białe wino

doskonałe jako aperitif, równie dobrze smakuje

do przekąsek oraz dań na bazie drobiu

4. Estrella Blancodulce de Moscatel

/ Hiszpania
Białe wino słodkie z Walencji.Pełne, owocowe z nutą

skórki pomarańczowej

5. Marques de Fuertigo Rose

/ Hiszpania
Różowe półwytrawne wino pochodzące z serca

gorącej Hiszpanii z regionu La Mancha. Urzeka

świeżym bukietem truskawek i malin. Doskonałe

jako aperitif oraz do deserów , przekąsek, makaronów

i białego mięsa

6. Neblina Cabernet Sauvignon

Central Valley / Chile
Czerwone wino wytrawne o intensywnej rubinowej

barwie, z aromatem śliwki, czarnej porzeczki i czekolady

7. Castillo de Olaya Vino Tinto

/ Hiszpania
Delikatne czerwone półwytrawne wino pochodzące

z gron uprawianych w najlepszych winnicach gorącej

Hiszpanii.Doskonałe jako aperitif, równie dobrze

smakuje jako dodatek do delikatnych potraw

z czerwonego mięsa i serów.

8. Subito Santo Grenache

/ Francja 
Czerwone wino słodkie. Barwa głębokorubinowa 

z aromatem wiśni, czarnej porzeczki, malin, 

jeżyn, czekolady i karmelu.



WINA MUSUJĄCE 0,75 l

55 PLN

60 PLN

70 PLN

WINA 0,75 l

60 PLN

62 PLN

49 PLN

72 PLN

55 PLN

 

100 PLN

1. Półtorak                           

                    
 

MIODY PITNE 0,10 l

11 PLN

2. Dwójniak                        

                    

10 PLN

HOUSE WINE

                   

                 
 

0.150l  
                       

 karafka 0.500l  
                       

 

7 PLN
25 PLN

340 PLN

290 PLN

SZAMPANY 0,75 l

1. Carmen Chardonnay
Maipo Valley/ Chile
białe wytrawne wino z bogactwem aromatów,
z owocami ananasa, białej brzoskwini i limonki

2. Casa Lunardi Pinot Grigio/ Włochy
białe wytrawne wino z aromatami tropikalnych 
owoców, mango, kiwi z kuszącymi nutami 
kwiatów akacji i pomarańczy

3.Bodega Norton CosechaTardia 
Mendoza/ Argentyna 
delikatne półsłodkie argentyńskie białe wino
o przyjemnym świeżym aromacie kwiatów i brzoskwiń

4. Pigmentum Malbec Rose/ Francja
różowe francuskie wino. Intensywny bukiet 
czerwonych owoców. Przejrzysta barwa z żywymi 
refleksami. W samku owocowe /wiśnia, jeżyna/ 
z długim posmakiem.

5. Jindalee Estate Shiraz
SouthEastern/ Australia
czerwone wino półwytrawne. W smaku wyczuwalne
owoce jagodowe, smażone śliwki i wiśnie z nutą
białego pieprzu

6. Bodega Norton Reserva 
Malbec Mendoza/ Argentyna  
czerwone wino wytrawne produkowane ze specjalnie
wyselekcjonowanych winogron, dojrzewające w
dębowych beczkach przez 12 m-cy. Harmonijne
połączenie owoców leśnych jak jeżyny i jagody

1. Champagne Veuve Clicquot

2. Champagne Piper- Heidsieck

1. Serena
/wino importowane z Veneto z Włoszech, z beczki/
Bianco – białe wytrawne, delikatny blend 3 szczepów:
Garganega, Verduzzo, Trebbiano
Rosso – czerwone wytrawne, znakomity blend:
Merlot, Cabernet, Sangiovese

1. Flor de Raim Cava Brut 
Metodo Tradicional/Hiszpania, białe, wytrawne, świeże 

2. Martini Asti
słodkie wino musujące

3. Martini Rose
półwytrawne wino musujące



KOKTAJLE ALKOHOLOWE

19 PLN

19 PLN

18 PLN

20 PLN

20 PLN

18 PLN

17 PLN

10 PLN

 

18 PLN

APERITIF

10 PLN

13 PLN

13 PLN

13 PLN

12 PLN

0,08l

0,08l

0,08l

0,08l

10 PLN0,04l

16 PLN

LIKIERY 0,04 l

                    
10 PLN

11 PLN

10 PLN

10 PLN

9 PLN

12 PLN

16 PLN

12 PLN

9 PLN

14 PLN

15 PLN

12 PLN

szczególnie polecane  

 

0.33l  1. Cydr Lubelski
cydr naturalny wytwarzany ze świeżo 
wyciśniętych jabłek z lubelskich sadów, 
uzyskiwany w procesie naturalnej 
fermentacji alk. 4,5%

2. Martini bianco

3. Martini rosso

4. Martini rose 

5. Martini extra dry 

6. Campari

1. Mojito
ulubiony drink E.Hemingway'a popularny na całym
świecie - rum, cukier z trzciny cukrowej, limonka,
listki świeżej mięty

2. Negroni
popularny w całej Italy drink na bazie campari,
martini rosso i ginu

3. Margherita
tequila, triple sec, sok z cytryny

4. Strawberry Margherita
tequila, triple sec, sok z cytryny, truskawki,
syrop truskawkowy

5. Banana Daiqiri
biały rum, likier bananowy, sok z cytryny, banan

6. Green Love
wódka, passoa, blue curacao

7. Tequila Sunrise
tequila, grenadine, sok pomarańczowy

8. Wściekły Pies
wódka, grenadine, tabasco

9. Cuba Libre

1. Bolsblu curacao

2. Baileys

3. Triple sec

4. Crème de Cassis

5. Passoa

6. Kahlua

7. Cointreau
likier z gorzkich pomarańczy i cytryn

8. Southern Comfort

9. Jagermeister

10. Disaronno Amaretto

11. Drambuie
likier z miodu, szkockiej 15 letniej whisky i ziół

12. Grand Marnier
likier z pomarańczy na bazie koniaku

13. Malibu



1. Gordon’s                           

                    
 

GIN 0,04 l

10 PLN

2. Seagrams                        

                    
 

9 PLN

RUM 0,04 l

12 PLN

12 PLN

WHISKY 0,04 l

22 PLN

15 PLN

15 PLN

21 PLN

15 PLN

18 PLN

18 PLN

15 PLN

 

15 PLN

KONIAK 0,04 l

35 PLN

                    
 

35 PLN

BRANDY 0,04 l

11 PLN

14 PLN

17 PLN

WÓDKI 0,04 l

12 PLN

12 PLN

8 PLN

8 PLN

8 PLN

8 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

 

8 PLN

CALVADOS 0,04 l

1. Boulard                           

                    
 

25 PLN

1. Tequilla Sierra

2. Tequilla Gold

3. Bols

4. Żubrówka

5. Żołądkowa gorzka

6. Stock Prestige

7. Finlandia

8. Finlandia Cranberry

9. Absolut

10. Absolut Kurant

11. Krupnik

1. Stock 84

2. Metaxa 5*

2. Metaxa 7*

1. 

2. Grant's

3. J.Walker Red Label

4. J.Walker Black Label

5. Ballantaine's

6. Chivas Regal

7. Jim Beam

8. Jack Daniels

9. Jameson

Glenfiddich 

1. Remy Martin VSOP

2. Martell VSOP

1. Gordon’s

2. Seagrams

1. Bacardi light

2. Bacardi black





www.vanilla-cafe.pl

www.facebook.com/vanilla.cafe.lublin

Odwiedź nas :

Zapraszamy również do naszych cukierni :

Tarasy Zamkowe, al. Unii Lubelskiej 2

Centrum Handlowe Plaza ul. Lipowa 13 
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