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Menu

Polecane napoje

Matcha 10
Moya Matcha Luksusowa ręcznie spieniona 
z wodą

100/150 ml

Moya Matcha Tradycyjna z dodatkiem 
spienionego mleka lub napoju roślinnego

200 ml

Matcha Latte 16

Matcha kinako kuromitsu latte 18
Moya Matcha Tradycyjna ze spienionym 
mlekiem lub napojem roślinnym, z syropem 
z czarnego okinawskiego cukru i posypką 
z prażonej soi 

200 ml

Hojicha Latte 15
Sproszkowana prażona zielona herbata 
hojicha z dodatkiem mleka lub napoju 
roślinnego

200 ml

Hojicha po wietnamsku 14
Sproszkowana prażona zielona herbata 
hojicha ze słodkim mlekiem skondenso
wanym na lodzie

150 ml

Matcha Tonik 16
Moya Matcha Tradycyjna z dodatkiem 
toniku i lodu

250 ml

Organiczna herbata japońska Moya 12
Wybierz swoją ulubioną: Sencha, Genmaicha, 
Hojicha, Kukicha, Bancha, Wakoucha

300 ml

Zimowy smak Japonii. Bardzo zdrowy, 
rozgrzewający napój na bazie ryżu koji 
z dodatkiem świeżego imbiru. Naturalnie 
słodki, nie zawiera dodatkowego cukru

260 ml

Amazake 15

Wakoucha chai 15
Czarna herbata wakoucha z domową 
mieszanką przypraw korzennych, syropem 
chai-kuromitsu na bazie okinawskiego 
czarnego cukru i mlekiem lub napojem 
roślinnym

Alergeny: mleko (nie dotyczy opcji roślinnej)
235 ml

Hojicha Special 19
Napój inspirowany niemieckim ciastem 
Schwarzwald. W naszej wersji na bazie 
prażonej herbaty hojichy, kakao, domowego 
syropu wiśniowego i kremu śmietankowego

Alergeny: nabiał
220 ml

Gorąca czekolada z matchą 18
Moya Matcha Tradycyjna z gorącą 
białą czekoladą, mlekiem i wanilią

Alergeny: mleko
200 ml 

Gorąca czekolada i hojichą 17
Słodkie połączenie czekolady deserowej 
z prażoną herbatą hojichą, pomarańczą 
i wybranym napojem roślinnym

Alergeny: soja
200 ml

Jesień/Zima



DrinkiHerbaty Liściaste

Menu 

Pozostałe napoje

Kawa jasno palona z warszawskiej 
palarni ROST

Kawa czarna przelewowa 14

Owsiany/gryczany/sojowy

Napój roślinny w cenie

Filtrowana warszawska kranówka

Woda 0

Prażona zielona herbata o dymnym 
aromacie i orzechowo-karmelowym smaku

300 ml

Hojicha 12

Genmaicha
Słodka, lekko orzechowa i aromatyczna 
zielona herbata z prażonym ryżem

300 ml

12

Wakoucha
Czarna herbata o wyrafinowanym, delikatnie 
kwiatowym smaku z wyczuwalnymi nutami 
miodu i przypraw

300 ml

12

Bancha
Zielona herbata o kwaskowatym aromacie 
i wyrazistym goryczkowym posmaku 
orzecha włoskiego, który zawdzięcza 
dużej zawartości garbników

300 ml

12

Sencha
Zielona herbata o delikatnie słodkim, 
mocno orzeźwiającym smaku z trawiastymi 
i maślanymi nutami

300 ml

12

Kukicha 12
Zielona herbata z gałązek i łodyg o czarująco 
łagodnym, orzechowo-miodowym smaku 
z nutami umami

300 ml

Japanese Slipper
Cointreau, melon liqueur, kandyzowana 
wisienka

100 ml

30

 

120 ml

Matcha Prosecco 15

Peach Fizz
Wódka, crème de pêche, woda sodowa, 
świeża mięta

180 ml

20

Green & Tonic 25

240 ml

Gin, tonik, matcha, limonka

Matcha Hai 25

200 ml

Matcha, whisky, cytryna

Umetini 30

100 ml

Umeshu, gin, suszone jabłko



Napoje oraz dania z naszego menu są w większości 
wegańskie i bezglutenowe, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Większość alergenów wypisaliśmy pod daną 
pozycją. Jeśli masz jakieś wątpliwości, możesz 
poprosić za barem o pełną listę alergenów.

Pudełko na wynos + 1

Menu

Desery

Sezonowe ciasta
Sprawdź co mamy dzisiaj w witrynie

Batonik Hojicha
Czekoladowy batonik z prażoną zieloną 
herbatą hojichą i rumem

Alergeny: nabiał, jaja, gluten

13

Crumble na ciepło ze śliwkami i lodami
Odwrócone ciasto śliwkowe z cynamonem 
i chrupiącymi orzechami włoskimi podawane 
na ciepło z gałką wegańskich lodów 
waniliowych i posypane matchą

Alergeny: gluten, orzechy

25

Włoski deser z kremem mascarpone z matchą,
biszkoptami i karmelizowanymi wiśniami

Alergeny: gluten, nabiał, jaja

Matcha Tiramisu 21

Matcha terrine
Aksamitny deser na bazie białej 
czekolady i matchy

Alergeny: mleko, jaja

10

Pomarańczowo-imbirowe amaretti
Pomarańczowo-imbirowa wersja włoskich 
ciastek z mąki migdałowej

Alergeny: orzechy, jaja

6 

16 
 

Torcik musowy z matchą
Zjawiskowy torcik na bazie mascarpone. 
Piękny i puszysty

Alergeny: gluten, mleko, jaja

Matcha ciastko
Chrupiące z zewnątrz, a miękkie w środku 
ciastko z matchą i kawałkami białej czekolady

Alergeny : gluten, mleko, jaja

9

Chlebek marchewkowy
Korzenny chlebek marchewkowy 
z daktylami i polewą matcha

Alergeny : gluten

12

Pralina NAMA
Domowa pralina na bazie matchy i białej 
czekolady, wzorowana na japońskim 
klasyku firmy Royce’ chocolate

Alergeny : mleko

5

Kokosowe kulki mocy z matchą
Wegańskie i bezglutenowe kokosowe 
kulki z matchą

Allergens: orzechy

6

Zestaw matcha + pralina 14

Matcha brownie
Bezglutenowe matcha “brownies” z malinami 
i płatkami soli morskiej

Alergeny : mleko, soja, jaja

13

Miso ciastko
Słodko-słone ciastko z pastą miso, orzechami 
włoskimi i kawałkami mlecznej czekolady

Alergeny : orzechy, gluten, mleko, soja, jaja

9



Napoje oraz dania z naszego menu są w większości 
wegańskie i bezglutenowe, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Większość alergenów wypisaliśmy pod daną 
pozycją. Jeśli masz jakieś wątpliwości, możesz 
poprosić za barem o pełną listę alergenów.

Pudełko na wynos + 1

Menu

Onigirazu

Onigirazu KAMO
Kanapka ryżowa w glonach nori 
z japońskim ryżem, wegańską kaczką 
w sosie Teriyaki, piklowaną marchewką 
i wegańskim majonezem

Alergeny: sezam, soja, gluten

16

Kanapka ryżowa w glonach nori z japońskim
ryżem, imbirowym “mielonym” tofu, piklowa-
nym imbirem benishōga i szpinakiem

Alergeny: soja

Onigirazu SOBORO 18

Zestaw Onigirazu + zupa Miso + 5

Onigirazu BONITO
Kanapka ryżowa w glonach nori z japońskim 
ryżem, tuńczykiem, majonezem wegańskim 
i cytrynowym porem

Alergeny: soja, ryba 

18




