
Wszystko zaczęło się w ciasnej i ciemnej komórce pod schodami, 

a właściwie w piwnicy przy ulicy Grodzkiej 50/1. 

Pewnej nocy Zgredek o wielkim serduchu, nudząc się okropnie, 

postanowił poczarować i wyczarował szalone magiczne skrzaty, 

a na pewno nie mugoli. 

To właśnie My! 

Zgrana paczka szalonych młodych skrzatów, gotowych 

wprowadzić Was w magiczny świat Dziórawego Kotła. 

Rozsiądź się wygodnie, zasmakuj w kremowym piwie, soku 

dyniowym i gotuj się na magię! 

 



Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy Mapę Ancymonów 



Kociołek poleca: 

1. Kremowe Piwo (Butter beer)             -11; 

Ciepły, słodki napój na bazie mleka i karmelu z dodatkiem przypraw i bitej śmietany. 

Warm, sweet drink based on caramel with spices and whipped cream. 

 

2.  Lodowe Kremowe Piwo (Iced Butter beer)           -12; 

Orzeźwiający shake mleczny, z dodatkiem karmelu i czekoladowych ciasteczek. 

Refreshing milkshake, with caramel and chocolate cookies.  

 

3.  Sok Dyniowy (Pumpkin juice)          -6/8; 

Sok wieloowocowy.  

Mixed fruit juice. 

4.  Lemoniada ( Lemonade)        -11; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kawy (Coffee) 

 

1. Espresso Patronum         -7; 
 

2.  Americano           -9; 

Podwójne espresso przedłużone wrzątkiem. 

Double espresso prolonged with hot water. 

 

3.  Moccha                -11; 

Czekoladowa kawa z bitą śmietaną, oprószona kakaem. 

Chocolate coffee with whipped cream and a little bit cocoa. 

 

4.  Cappuccino               -11; 

Kawa z puszystą mleczną pianką. 

Coffee with fluffy milk foam. 

  

5.  Latte               -10; 

Delikatna kawa z lekką pianką. 

 Coffee drink made with espresso and steamed milk. 

6.  Iced latte  sezonowa             -12; 

Orzeźwiająca kawa na zimno z syropem orzechowym i bitą śmietaną. 

A refreshing coffee with ice cubes, hazelnut flavour and whipped cream. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee
https://en.wikipedia.org/wiki/Espresso
https://en.wikipedia.org/wiki/Milk


 

7.  Latte  specjalne (Special latte)          -13; 

Delikatna kawa o wybranym smaku z bitą śmietaną. 

Soft coffee of chosen flavour with whipped cream. 

 

 Różane (Rose) 

 Dyniowe (Pumpkin) 

 Cynamonowe (Cinnamon) 

 Waniliowe (Vanilla) 

 Kokosowe (Coconut) 

 Karmelowe (Caramel) 

 Poziomkowe (Wild Strawberry) 

 Amaretto 

 Irish 

 Biała Czekolada (White Chocolate) 

 Miętowe (Mint) 

 Mango Spice 

 Bananowe (Banana) 

 Jeżynowe (Black Berry) 

 

8. Flatwhite         -11; 

Podwójne espresso zakończone magicznym mlecznym wzorkiem. 

Double espresso finished with a magical velvet milk pattern. 

 

 

 

Do każdej kawy możliwość wyboru mleka odtłuszczonego ( 0 zł)  lub sojowego  (1 zł). 

You can choose skinny milk or soya milk. 

 



        Napary  (Tea)        -10; 

1. Richmont Gunpowder Green 

Chińska zielona herbata o wytrawnym smaku i ziołowym aromacie. 

Chinese green tea with a dry taste and herbal aroma. 

2. Richmont Green Jasmine 

Wyszukana kompozycja zielonej chińskiej herbaty i płatków jaśminu.  

Sophisticated composition of Chinese green tea and Jasmine petals. 

3. Richmont Green Mint 

Orzeźwiająca mięta pieprzowa z dodatkiem doskonałej zielonej herbaty Gunpowder. 

Refreshing peppermint with addition of excellent green tea Gunpowder. 

4. Richmont Peach Lemon Star 

Mieszanka owocowa kryjąca słodycz brzoskwini pod cytrusowym bukietem. Lśniący 

złocistoczerwony napar urzeka soczystym smakiem owoców i orzeźwiającą, przyjemną 

kwaskowością hibiskusa.  

Tasty fruit mixture of peach sweetness and citrus bouqet. Shining golden-red brew 

bewitching with juicy fruit flavour and a refreshing sourness of hibis. 

 



5. Richmont Mexican Dream 

Efektowna kompozycja owoców, hibiskusa, płatków dzikiej róży i korzennych przypraw. 

A striking composition of the fruit, hibiscus, wild rose petals and spices. 

6. Richmont Forest Fruits 

Aromatyczna kompozycja owoców leśnych z hibiskusem. Napar ma piękną fioletowo-czerwoną 

barwę i soczyście owocowy smak ananasów, rodzynek i malin.  

The aromatic composition of forest fruit with hibiscus. The infusion has a beautiful purple-

red color and juicy fruit flavor of pineapple and raspberries.  

7. Richmont Ceylon Gold 

Wysokogatunkowa czarna herbata cejlońska dojrzewająca w rejonie Kanady. 

High-quality black tea Ceylon growing up in Canada. 

8. Richmont English Breakfast 

Tradycyjna angielska mieszanka czarnych herbat pochodzących ze Sri Lanki i Indonezji. 

Traditional English blend of black teas from Sri Lanka and Indonesia. 

9. Richmont Black Chilli Chocolate 

Połączenie doskonałych czarnych herbat z głębokim akcentem czekolady i chi lli. 

The combination of excllent black teas with a deep touch of chocolate and chili. 

 



10. Richmont Earl Grey Blue 

Mieszanka czarnych herbat podkreślona cytrusowym aromatem bergamotki. 

The combination of excellent blend of black teas highlited by a citrus aroma of bergamot. 

11. Richmont Rooibos Sunrise 

Miodowa słodycz czerwonokrzewu afrykańskiego przełamana soczystym ananasem. 

Złocistoczerwony napar jest efektem misternej kompozycji owoców tropikalnych, płatków 

słonecznika oraz liści Rooibos. 

Honey sweetness of Rooibos African enriched by a juicy pineapple flavour. Red-gold brew is 

the result of an elaborated composition of tropical fruits, sunflower petals and leaves of 

Rooibos. 

12. Richmont Yerba Mate Lemon 

Orzeźwiające zestawienie wytrawnego ostrokrzewu paragwajskiego z trawą cytrynową. 

Łączy w sobie dobrze wyczuwalną, łagodną goryczkę Yerba Mate z rześkością cytrusów. 

A refreshing combination of dry yerba mate with lemongrass. It combines a mild bitterness of 

Yerba with the coolness of citrus. 

 

*Uwaga! Strzeż się Ponuraka! 

 

 

 

 



Czarodziejskie Wypieki 

(Magical Pastries) 

 

1. Zimowy Urok (Winter Charm)      -12,9; 

Biała czekolada z żurawiną na kruchym cieście. 

White chocolate cake with cranberry. 

 

   2. Fantazja Marchewkowa (Carrot Fantasy)     -10,9; 

Ciasto z marchwi z ogrodu Merlina. 

Carrot cake from Merlin’s garden. 

 

   3.Truskawkowy Raj (Stawberry Paradise)       -9,9; 

Truskawki na biszkopcie z serkiem mascarpone. 

Strawberries on a angel cake with mascarpone cheese. 

 

4. Prawie bezgłowy Ser Nick (Almost Headless Nick Cheese)          -9,9; 

Klasyczny sernik. 

Classic cheesecake. 

 



5. Karmelowe  Szaleństwo (Carmel Madness)      -10,9; 

Jabłecznik z rozkosznym karmelem. 

Delightful apple pie with caramel. 

 

  

6.Muffin, który przeżył (Muffin survivor)        -7,9; 

Potrójnie czekoladowy muffin. 

Triple chocolate muffin. 

 

7. Nox i Lumos           -11,9; 

Puszyste brownie z trzech rodzajów belgijskiej czekolady, przekładane mlecznym 

nadzieniem. 

Velvet brownie cake with three kinds of Belgium chocolate and milk cream. 

 

8. Zakazany Las        -11,9; 

Biszkopt z kremem śmietankowym i owocami lasu  

Biscuit with forrest fruits and creamy. 

 

9. Mandragora         -12,9; 

Czekoladowe ciasto z bitą śmietaną i orzechami oraz kawałkami Brownie. 

Chocolate cake with carem, peanuts and Brownie.  

 



Desery    -14; 

(Desserts) 

1.  Pudding Muffinowy 

Muffin Pudding 

Muffin zanurzony w płynnej gorącej czekoladzie, przykryty puszystą bitą śmietaną. 

Muffin immersed in a liquid hot chocolate with whipped cream. 

2. Suflet Madame Rosmerty 

Czekoladowy suflet, wypełniony płynną belgijską czekoladą, podawany z konfiturą. 

Chocolate soufflé filled with liquid Belgian chocolate with addition of cranberries. 

3.  Złoty Znicz  

Kruszone ciastka, serwowane z prażonymi jabłkami, miodem i cynamonem, przykryte 

gałką lodów 

4.  Owocowy Baron   

Lody owocowe z chałwą, bitą śmietaną oraz sezonowymi owocami.  

Fruits Ice Cream with halvah, whipped cream and seasonal fruits 

5. Pinatus maxima  

Lody z karmelem oblane masłem orzechowym z dodatkiem orzeszków i bitej śmietany. 

Ice creams with caramel covered peanu butter with a touch nuts and whipped cream. 



Eliksiry 

(Potions)   -13; 

1.  Wiggenowy  

Potężny eliksir ochronny na bazie mleka i jogurtu z dodatkiem magicznego mango. 

Powerful elixir based on jogurt with the addition of magical mango. 

2.  Veritaserum 

Gargantuiczny eliksir prawdy na bazie wanilii i mleka z dodatkiem róży i czarnego bzu. 

Gargantuan elixir of true, on the basis of vanilla with the addition of rose and elder flover. 

 

3.   Amortencja 

Najsilniejszy eliksir miłości łączący w sobie słodycz poziomki i orzeźwienie czarnej 

porzeczki. 

The most powerfull elixir of love with wild strawberry and black currant. 

4.  Wielosokowy 

Słodki eliksir na bazie masła orzechowego z dodatkiem banana i karmelu. 

Sweet elixir based on peanu butter with banana and caramel. 

6.  Czarny Pan 

Eliskir zdrowotny z oreo i egzotycznym kokosem na bazie mleka. 

Healthy elixir with Oreo cookie and exotic coconut based on milk. 



Smocze Przekąski 

1. Smocza Kanapka              -9; 
Sandwiches 

 Długoróg Wenecki (Ser&Szynka) 

Ham&Cheese 

 Rogogon Węgierski ( Wieprzowina) 

Pork 

2.Koszyki Rozmaitości                -11; 

 Francuski Kolczasty ( Szpinak) 

Shpinac 

 Chiński Ogniomiot ( Ser&Szynka) 

Ham&Cheese 

 Walijski Zielony ( Śródziemnomorski) 

  Mediterranean 

3. Misa Hagrida        -12; 

 Tęgobrzuch Słowiański ( Tarta z kurczakiem) 

Tart with Chicken 

 Teksański krótkopyski (Tarta z jajkem I bekonem) 

Tart with egg and bekon 

4.Paluszki /Orzeszki        -5; 

Breadsticks/Nuts 



 

Napoje 

(Drinks) 

1. Pepsi, Pepsi light, 7up, Mirinda, Schweppes     -6; 

2. Rockstar           -8; 

3. Sok bananowy          -6; 

Banana juice  

4. Sok jabłkowy          -6; 

Apple juice 

5. Sok z czarnej porzeczki        -6; 

Black currant juice 

6.Sok grejpfrutowy         -6; 

Grapefruit juice 

7. Sok pomarańczowy         -6; 

Orange juice 

8. Sok żurawinowy         -6; 

Cranberry juice 

9. Sok z granatu          -6; 

Granade juice 



10.Cisowianka (niegazowana/gazowana)       -5/7; 

Still/sparkling water 

Coś na ząb 

Fasolki wszystkich smaków             -1zł szt. 

Paszteciki dyniowe (6szt)           -10; 

Slugulus Eructo (Cynamonowy ślimak)      -7; 

 


