
 NA SŁONO 

  Zupa z grzankami�250 ml 17,00
  Chleb z nie-smalczykiem lub pastą�150 g 16,00
  Bliny z hummusem�150 g 20,00
  Nie-ryba po grecku z chlebem�200 g 22,00
  Bigos z chlebem�300 g 22,00
  Gulasz z cieciorką i chlebem�300 g 22,00
  Fasolka po bretońsku z chlebem�300 g 22,00
  Blinburger�180 g 23,00
  Blinburger de luxe�200 g 25,00
  Blinburger barbecue�200 g 27,00 
  Pizza z suszonymi pomidorami�300 g 27,00
  Pizza z pieczarkami�300 g 27,00
  Pierogi smażone z surówką�300 g 27,00
  Gnocchi w sosie pomidorowym z surówką�300 g 27,00
  Gnocchi w sosie szpinakowym z surówką�300 g 27,00
  Sznycle ziemniaczane z surówką�300 g 27,00

 NA SŁODKO 

  Ciasto�100 g 9,00
  Naleśnik z konfi turą i bitą śmietaną�180 g 21,00
  Gofr z konfi turą i bitą śmietaną�200 g 21,00
  Deser lodowy�200 g 23,00

 NAPOJE 

  Espresso�40 ml 7,00
  Herbata�200 ml 8,00
  Latte sojowe�200 ml 10,00
  Lemoniada�200 ml 12,00
  Woda do posiłku gratis

  Naleśnik z nie-kaczką i surówką�300 g 27,00
  Naleśnik z nie-gyrosem i surówką�300 g 27,00
  Naleśnik po meksykańsku z surówką�300 g 27,00

SAMOOBSŁUGA

J E Ś L I  C I  S I Ę  S P O D O B A Ł O ,  O P O W I E D Z  O  T Y M

ZAPRASZAMY DO ZAMAWIANIA PRZY LADZIE



 SAVOURY 

  Soup with croutons�250 ml 17,00
  Bread with vegan lard or spread�150 g 16,00
  Blini with hummus�150 g 20,00
  Greek-style vegan fi sh served with bread�200 g 22,00
  Cabbage stew served with bread�300 g 22,00
  Chickpea stew served with bread�300 g 22,00
  Baked beans served with bread�300 g 22,00
  Burger in blini�180 g 23,00
  Burger in blini de luxe�200 g 25,00
  Burger in blini barbecue�200 g 27,00 
  Pizza with dried tomatoes�300 g 27,00
  Pizza with mushrooms�300 g 27,00
  Fried pierogi with side salad�300 g 27,00
  Gnocchi in tomato sauce with side salad�300 g 27,00
  Gnocchi in spinach sauce with side salad�300 g 27,00
  Potato schnitzels with side salad�300 g 27,00

 SWEET 

  Cake�100 g 9,00
  Crêpe with jam and whipped cream�180 g 21,00
  Wa�  e with jam and whipped cream�200 g 21,00
  Ice cream dessert�200 g 23,00

 DRINKS 

  Espresso�40 ml 7,00
  Tea�200 ml 8,00
  Soy latte�200 ml 10,00
  Lemonade�200 ml 12,00
  Complementary water for the meals

  Pancake with vegan duck and side salad�300 g 27,00
  Pancake with vegan gyro and side salad�300 g 27,00
  Mexican-style pancake with side salad�300 g 27,00

SELF-SERVICE
P L E A S E  O R D E R  AT  T H E  C O U N T E R

I F  Y O U  E N J O Y E D  Y O U R S E L F ,  P L E A S E  T E L L  U S



Blinburger
idealny na początek  
naszej znajomości!

Blinburger



GRyczane Bliny 
mąka gryczana, siemię lniane, drożdże, 
cukier, sól

kotlet GRocHoWo-jaGlany
żółty groch, kasza jaglana, pieczarki, SELER, 
mąka kukurydziana, siemię lniane, olej 
słonecznikowy, papryka czerwona słodka, 
cząber, majeranek, papryka czerwona ostra, 
kurkuma, pieprz czarny, sól

lub

kotlet soczeWicoWo-RyŻoWy
zielona soczewica, ryż brązowy okrągły, mąka 
ryżowa, siemię lniane, olej słonecznikowy, 
papryka czerwona słodka, cząber, majeranek, 
papryka czerwona ostra, kurkuma, pieprz 
czarny, sól

sos majonezoWo-zioŁoWy
majonez (ziemniaki, mleko kokosowe, olej 
słonecznikowy), musztarda (woda, ocet 
spirytusowy, GORCZYCA, kurkuma, przyprawy), 
tymianek, majeranek, cząber, oregano

sos pomidoRoWo-mUsztaRdoWy
majonez (ziemniaki, mleko kokosowe, olej 
słonecznikowy), musztarda (woda, ocet 
spirytusowy, GORCZYCA, kurkuma, przyprawy), 
koncentrat pomidorowy, pieprz ziołowy, pieprz 
czarny, papryka słodka

dodatki
rukola, oliwki zielone, ogórki kiszone, kiełki 
brokułu lub rzodkiewki, kapar jabłkowy

Blinburger
skŁad



Blinburger

podWójny BURGeR 
na podWójny GŁód!

Blinburger
bbq



GRyczane Bliny 
mąka gryczana, siemię lniane, drożdże, cukier, sól

kotlety sojoWe BBQ
odtłuszczona mąka sojowa, śliwki węgierki, 
koncentrat pomidorowy, imbir, cukier 
trzcinowy, ocet winny, koncentrat moszczu 
winogronowego, kolendra, GORCZYCA, 
papryka czerwona słodka, cząber, majeranek, 
papryka czerwona ostra, kurkuma, ziele 
angielskie, pieprz czarny, naturalny dym 
wędzarniczy, sól

kotlet GRocHoWo-jaGlany
żółty groch, kasza jaglana, pieczarki, SELER, 
mąka kukurydziana, siemię lniane, olej 
słonecznikowy, papryka czerwona słodka, 
cząber, majeranek, papryka czerwona ostra, 
kurkuma, pieprz czarny, sól

lub

kotlet soczeWicoWo-RyŻoWy
zielona soczewica, ryż brązowy okrągły, mąka 
ryżowa, siemię lniane, olej słonecznikowy, 
papryka czerwona słodka, cząber, majeranek, 
papryka czerwona ostra, kurkuma, pieprz 
czarny, sól

sos majonezoWo-zioŁoWy
majonez (ziemniaki, mleko kokosowe, olej 
słonecznikowy), musztarda (woda, ocet 
spirytusowy, GORCZYCA, kurkuma, przyprawy), 
tymianek, majeranek, cząber, oregano

sos pomidoRoWo-mUsztaRdoWy
majonez (ziemniaki, mleko kokosowe, olej 
słonecznikowy), musztarda (woda, ocet 
spirytusowy, GORCZYCA, kurkuma, przyprawy), 
koncentrat pomidorowy, papryka czerwona 
słodka, cząber, majeranek, papryka 
czerwona ostra, kurkuma, pieprz czarny

dodatki
rukola, oliwki zielone, ogórki kiszone, kiełki 
brokułu lub rzodkiewki, kapar jabłkowy

Blinburger bbq
skŁad



Surówka
do kaŻdeGo dania GŁóWneGo!

Surówka



kapusta pekińska, oliwki zielone, pomidory 
suszone w oleju rzepakowym, ogórki kiszone, 
prażone ziarna słonecznika, oliwa, rukola lub kiełki 
brokułu lub rzodkiewki

sos 
musztarda (woda, ocet spirytusowy, GORCZYCA, 
kurkuma, przyprawy), melasa z karobu, oliwa, 
olej lniany

Surówka
skŁad



Lody
WŁasnej pRodUkcji! 

Lody



mleczko kokosowe, cukier trzcinowy, banan, 
ryż, łuska babki jajowatej, mączka chleba 
świętojańskiego, inulina z cykorii

opcjonalnie
kakao, kawa, cytrusy, owoce, wanilia, płatki róży, 
SEZAM, ORZECHY

Lody
skŁad



Pizza z pieczarkami
na oBiad?

Pizza z pieczarkami



ciasto
mąka gryczana, mąka ziemniaczana, mąka 
kukurydziana, siemię lniane, woda, oliwa, 
drożdże, sól

sos
passata pomidorowa, koncentrat pomidorowy, 
oliwa, oregano, bazylia, tymianek

WieRzcH
pieczarki, Violife do pizzy (woda, olej kokosowy, 
skrobia, sól morska, aromaty, witamina B12), 
oliwa, papryka czerwona słodka, cząber, 
majeranek, papryka czerwona ostra, kurkuma, 
asafetyda

dodatki do WyBoRU
rukola, oliwki zielone, kapary, papryczki 
pepperoni, pomidory suszone w oleju 
rzepakowym, oliwa truflowa

Pizza z pieczarkami
skŁad



a moŻe?

Pizza z suszonymi 
pomidorami

Pizza z suszonymi 
pomidorami



ciasto
mąka gryczana, mąka ziemniaczana, mąka 
kukurydziana, siemię lniane, woda, oliwa, 
drożdże, sól

sos
passata pomidorowa, koncentrat pomidorowy, 
oliwa, oregano, bazylia, tymianek

WieRzcH
Violife do pizzy (woda, olej kokosowy, skrobia, 
sól morska, aromaty, witamina B12), suszone 
pomidory w oleju rzepakowym, papryka 
czerwona słodka, cząber, majeranek, papryka 
czerwona ostra, kurkuma, pieprz czarny, sól

dodatki do WyBoRU
rukola, oliwki zielone, kapary, papryczki 
pepperoni, oliwa truflowa

Pizza z suszonymi pomidorami
skŁad



wyjątkowy 
tort

wyjątkowy 
tort

U nas zamóWisz

na kaŻdą okazję



3 rodzajów ciasta:
nie-BRoWnie
daktyle, SOJA niemodyfikowana genetycznie, 
ekstrakt z kokosa, mąka kukurydziana, olej 
słonecznikowy, cytryna ze skórką, kakao, siemię 
lniane, cukier trzcinowy, kardamon, soda 
oczyszczona, sól

nie-seRnik
kasza jaglana, SOJA niemodyfikowana 
genetycznie, cytryna ze skórką, mleczko 
kokosowe, skrobia ziemniaczana, olej 
słonecznikowy, cukier trzcinowy, rodzynki, 
morele, pomarańcza ze skórką, soda 
oczyszczona, sól, sproszkowana laska wanilii

nie-Biszkopt
banan, sok jabłkowy, skrobia ziemniaczana, 
cukier trzcinowy, mąka ryżowa, olej 
słonecznikowy, ekstrakt z kokosa, mąka 
kukurydziana, mąka z ciecierzycy, soda, sól

oraz 3 rodzajów kremów:
czekoladoWy
olej kokosowy, cukier trzcinowy, tofu naturalne, 
mleczko kokosowe, kakao, cynamon

kokosoWy
mleczko kokosowe, krem kokosowy, ryż, cukier 
trzcinowy

manGo
mango, mleczko kokosowe, krem kokosowy, ryż, 
cukier trzcinowy

w środku znajdziesz wiśnie, maliny lub inne 
owoce według życzenia.

wierzch zdobi kokosowa bita śmietana, 
czekolada, owoce i kwiaty.

Jeśli masz dodatkowe życzenia, postaramy się 
im sprostać.

Torty
WykonUjemy na Bazie



standaRdoWe Wielkości:
ok. 1 kg, 2–2,5 kg, 3–3,5 kg

cena:
80,00 za 1 kg

pRzyjmoWanie zamóWień:
info@ateliersmaku.pl

W zamówieniu podpowiedz nam,  
który numer tortu podoba Ci się najbardziej.

odBióR osoBisty:
Bistro & Delikatesy atelier smaku  

Gdynia Orłowo 
ul. Bytomska 36
tel. 530 088 121

Torty



Dania Atelier Smaku nie zawierają: glutenu, jaj, laktozy, skrobi pszennej.  
Są wolne od konserwantów, naturalne, pakowane w atmosferze ochronnej i powinny być przechowywane w lodówce.  
Aby przedłużyć termin ich przydatności do spożycia, możesz je zamrozić w tackach i słoiczkach, w których się znajdują.  
W naszej Pracowni Kulinarnej używane są: gorczyca, orzechy, seler, sezam, soja (niemodyfikowana genetycznie).

Torty
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Gofry
na deseR

Gofry



GofRy 
mąka ryżowa, mąka kukurydziana, 
mąka ziemniaczana, brązowy cukier trzcinowy, 
łuska babki jajowatej, soda, mleczko kokosowe, 
olej słonecznikowy, wanilia

Bita śmietana
mleczko kokosowe, brązowy cukier trzcinowy, 
kleik ryżowy

dodatki
mus owocowy, owoce, melasa z karobu, 
kwiaty jadalne, zioła

Gofry
skŁad


