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Kawiarnia To Lubię działająca przy kościele oo. dominikanów przy ul. Dominikańskiej 2 organizuje  
małe przyjęcia okolicznościowe (do 40 osób) związane z uroczystościami odbywającymi się w tutejszym kościele,  

od wtorku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych.
W celu ustalenia dostępności terminu oraz otrzymania szczegółowej oferty dostosowanej  

do Państwa potrzeb zapraszamy do kontaktu: tel. 604067095, basia @tolubie.pl
Do kosztu menu i napojów należy doliczyć 100 zł zł/h opłaty za obsługę (2 osoby).

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT
Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia,  

reszta kwoty jest rozliczana w dniu przyjęcia.
Wszystkie ceny są cenami brutto.

NA SŁODKO

SERNIKI - 110zł
sernik z rodzynkami i polewą czekoladową

sernik z wiśnią/ marakują / maliną/ porzeczką
sernik z białą czekoladą i skórką pomarańczową/ żurawiną

sernik z kajmakiem
sernik z makiem

sernik wiedeński bezglutenowy z czekoladą

CIASTA OWOCOWE - 90zł
szarlotka tradycyjna z kruszonką

szarlotka z porzeczką
ciasto jogurtowe z jabłkiem 

tarta waniliowa z mascarpone i owocami sezonowymi
tarta cytrynowa

tarta z białą czekoladą i marakują
Tarta z białą czekoladą i porzeczką

CIASTA CZEKOLADOWE
czekoladowy brownie z orzechami włoskimi 75zł

czekoladowy brownie z wiśnią 75zł
tarta kajmakowo-czekoladowa 90zł

ciasto czekoladowe z cukinią 90zł
trufla czekoladowo-pomarańczowa bezglutenowa 90zł

trufla czekoladowo bananowa bezglutenowa 90zł
brownies z burbonem - czekoladowy spód nasączony alkoholem z warstwą bitej śmietany z mascarpone  

(doskonały jako zamiennik tortu) 130zł

INNE
ciasto marchewkowe z lukrem 85zł

ciasto kokosowo-ananasowe z białą czekoladą (bezglutenowe) 85zł
deser chia z musem truskawkowym 95zł

sernik na zimno z owocami 95zł
ciasto „zdrowe” na bazie z daktyli i bakalii z kaszą jaglaną i granatem 95zł

toskakaka - szwedzkie ciasto jogurtowe z polewą z prażonych orzeszków w karmelu 90zł
placek dyniowo-jabłkowy z rodzynkami i serkiem maskarpone na wierzchu 90zł

piernik z czekoladą i powidłami śliwkowymi 85zł

OFERTA:



TORTY BISZKOPTOWE 
Duży ok 3,5kg 250zł,
 Mały ok 1,5kg 130zł

czekoladowo-wiśniowy
czekoladowo-orzechowy

czekoladowy z chili
czekoladowo-kajmakowo-kawowy
waniliowy z owocami sezonowymi

kokosowo-migdałowy

TORT CZEKOLADOWY SPÓD+BEZA ok 2 kg 170zł
waniliowy z musem malinowym

waniliowy z czarną porzeczką
z kremem czekoladowym i wiśnią

TORTY BEZOWE  ok 2kg 170zł
kawowy

marakuja z miętą
waniliowy z owocami sezonowymi

czekoladowy z wiśnią
limonkowy

MAŁE CIASTECZKA
ciasteczka kruche (czekoladowo-laskowe, maślane, cynamonowo-rodzynkowe, owsiano-kokosowe) 3,50zł/ szt.

Beziki (minimum zamówienia 20szt) 5 zł
Blok czekoladowy z bakaliami 75zł

Małe babeczki (min. zamówienia 15szt) 4 zł/szt. Kajmakowe z orzeszkami, z ciemną czekoladą i płatkami róży, z porzeczka i białą czekoladą

TARTY SŁONE
80zł szt

Mięsne:
Z szynką i serem żółtym

Z kurczakiem i porem
Z dynią, cebulą i kurczakiem

Ze szpinakiem, pieczarkami i bekonem

Wegetariańskie:
Pieczarkowa z cebulą

Z suszonymi pomidorami, fetą i oliwkami
Porowa z serem pleśniwym
Z camembertem i żurawiną

Z mozzarellą, bazylią i pomidorkami cherry
Szpinakowa z serem feta

Z buraczkami i kozim serem
Brokułowa

Z dynią, porem i serem cheddar
Z łososiem i brokułami

Z tuńczykiem, pomidorkami cherry o kaparami
Z łososiem i czerwonym pieprzem



DESKI PRZEKĄSEK
Deska wysokogatunkowych serów (1kg) z winogronami i bagietką 130zł
Deska wędlin i pasztetów (1kg) z żurawiną, chrzanem i pieczywem 130zł

Deska mini tortilli z pastą z cieciorki, suszonymi pomidorami i korniszonem (30szt) 120zł
Deska mini naleśniczków z łososiem i kremem koperkowym (30szt) 120zł

Deska warzyw z dipem czosnkowym 60zł
Deska krakersów z hummusem i suszonymi pomidorami 50zł 

Deska mini kanapeczek z pastami: szynkowo-jajeczną, ziołową, z cieciorki z suszonymi pomidorami (30szt) 120zł
Deska mini szaszłyczków z kurczaka (30szt) 120zł

SAŁATKI
Duża misa 2 kg 120zł

Tabule – kuskus z pomidorami i miętą
Farfalle ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i orzechami włoskimi

Tuńczykowa z ryżem i ananasem
Komosa ryżowa z pomidorami, pietruszką, oliwkami i rzodkiewką

Rucola z buraczkami i granatem

ZUPY 
porcja 300ml 9zł

najmniejsze zamówienie 10 porcji

Dyniowa z imbirem i mleczkiem kokosowym
Krem z zielonego groszku z miętą

Krem z pomidorów z bazylią
Pomidorowa tajska

Ogórkowa
Krem z białych warzyw
Z czerwonej soczewicy

Krem z pietruszki z gruszką
Chłodnik

NAPOJE

Napoje gorące podajemy z baru na życzenie gości i podliczamy po przyjęciu

Dzban soku (2litry) pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki, grapefruitowy 25zł
Dzban wody (2l.) 10zł

Dzban lemoniady (2l.) 30zł
Dzban herbaty mrożonej (2l) 30zł

Wino białe/czerwone 50 zł/ butelka 0,75ml
Prosecco 55zł butelka 0,75ml

Miód pitny dominikański 85zł butelka
Wino dominikańskie z winnicy Św. Jakuba z Sandomierza 75zł but 0,75 ml


