
O NAS 

KLASYKI

KOKTAJLE

NAPOJE GORĄCE 

NAPOJE ZIMNE

Legal Cakes to miejsce nastawione na słodkie wypieki, śniadania i kolacje dedykowane osobom dbającym o zdrowe odżywianie 
i zbilansowaną dietę. W naszej ofercie znajdują się słodkie i wytrawne zdrowe wersje najpopularniejszych dań świata, ciasta, 
koktajle oraz desery. Założyliśmy ją w 2015 roku dzięki pasji i ciężkiej pracy, a głównym celem, który nam przyświecał było 
stworzenie takiego miejsca, do którego sami chcielibyśmy chodzić. Nie mieliśmy początkowo wielkiego kapitału – mieliśmy 
za to dobry pomysł i determinację, by go zrealizować.

Wszystkie produkty nie zawierają cukru oraz pszenicy, większość jest bez laktozy, mamy wiele pozycji wegańskich czy też 
stworzonych z myślą o diabetykach. Odtwarzamy smaki najpopularniejszych słodkości świata ze sklepowych półek, zamieniając 
każdy łatwo dostępny i niezdrowy produkt – wyszukanym i pełnowartościowym zamiennikiem, dostarczając tym samym dużą 
dawkę składników odżywczych. Mąkę pszenną zamieniamy na migdałową lub jaglaną. Cukier na erytrol lub ksylitol. Słodki, gęsty 
karmel robimy z mleka kokosowego i syropu klonowego. Burgery są z bułki bezglutenowej, a spód do pizzy robimy z ziemniaka!
Cukru nie znajdziecie nawet do posłodzenia kawy i herbaty. Nasze wyroby nie są produkowane przemysłowo, lecz tworzone 
wg domowych metod, z zamiłowaniem i pasją. 

Dodajmy, że pomijając kwestie dietetyczne, produkty Legal Cakes są po prostu przepyszne - sprawdźcie sami! 
Pozwólcie nam się ugościć: poczujcie się jak w domu i rozkoszujcie naszymi daniami i wypiekami.

Jajecznica z 3 jaj ekologicznych na maśle klarowanym z bezglutenową grzanką
2 dodatki do wyboru: pomidorki cherry/boczek/chorizo 
Awokado hass + 5zł
(dodatek extra +3zł, na życzenie również więcej jajek!)  
kcal 395/B 19g /W 1g/T 35g (kaloryczność bez dodatków)

13,50 zł

Jaja po benedyktyńsku na grzankach z pieczywa bezglutenowego
jaja ekologiczne/boczek/rukola/sos holenderski/papryka wędzona 
kcal 789/B 32g/W 28g/T 62g

23,50 zł

     Szakszuka/Szakszuka wege
pomidory/papryka/cieciorka/2 jaja ekologiczne lub tofu/kolendra 
Z jajami: kcal 340/B 17g/W 14g/T 24g
Z tofu: kcal 241/B 10g/W 12g/T 17g

14,50/16,50 zł
(Pieczywo bezglutenowe +3,50 zł)

      Wzmacniający: pomarańcza/banan/imbir/żurawina/goji/lód
kcal 137 /B 2g/W 30g/T 1g

15 zł

      Domowa granola z jogurtem greckim i prażonymi jabłkami na miodzie 
z cynamonem/wersja wege z mlekiem kokosowym i domowymi
powidłami śliwkowymi
płatki owsiane BIO bezglutenowe/bakalie/cynamon/miód lub syrop klonowy/owoc sezonowy 
Granola klasyczna: kcal 576/B 14g/W 76g/T 24g
Granola wege: kcal 766/B 17g/W 80g/T 42g

12,50/15,50 zł

wegański bez pszenicy bez cukru bez laktozy bez jajek bez orzechów

Do grup min. 4-osobowych doliczamy serwis 10% na witaminki dla naszej obsługi
 Jeżeli jesteś alergikiem zapytaj naszą obsługę o dokładny skład danego dania (w menu wymieniamy wyłącznie główne składniki).

Zamienniki cukru: ksylitol, erytrol oraz miód

Grzane wino 
Czerwone wino/pomarańcza/goździki/rozmaryn/anyż/erytrol

Kawa:

15 zł

Klasyczny napar
Świeży imbir/pomarańcza/cytryna/kurkuma/goździki/miodek 

15 zł

Herbata zimowa
Czarna herbata/miód*/syrop malinowy 100%/pomarańcza/cytryna/goździki/rozmaryn/anyż
*opcja wegan - syrop klonowy 

15 zł

W cenie (do kawy):

Płatne dodatkowo (do kawy):

mleko zwykłe/chude i bez laktozy

mleko kokosowe/sojowe/migdałowe
dodatkowe espresso

Złote mleko
Mleko*/syrop klonowy/cynamon/kurkuma/gałka muszkatołowa/kardamon/skórka pomarańczowa 
*do wyboru: mleko 3,2%, mleko bez laktozy; Opcja wegan - mleko kokosowe 
kcal 204/B 9g/W 24g/T 8g

13,50 zł

      Detox: jarmuż/szpinak/pietruszka/jabłko/kiwi/banan/lód
kcal 197/B 2g/W 45g/T 1g

15 zł

      Orzeźwiający: pietruszka/ananas/jabłko/lód
kcal 100/B 1g/W 24g/T 0g

15 zł

Energetyczny: burak/śliwka/sok jabłkowy/miód
kcal 169/B 2,7g/W 36,7g/T 0,4g

15 zł

Na koncentracje: banan/orzechy laskowe/kakao/odżywka białkowa/mleko kokosowe/lód
kcal 169/B 2,7g/W 36,7g/T 0,4g

Kuloodporna
podwójne espresso/masło klarowane/
olej kokosowy nierafinowany. 
Na życzenie: z cynamonem!

espresso/doppio 
cappuccino
latte
flat white
americano
espresso macchiato/doppio
frappe: twoje ulubione mleko, podwójne espresso, 
lód, aromat waniliowy lub orzechowy

Herbata (dzbanek) 11 zł
3 zł
3 zł

7/8 zł
10/12 zł
10/12 zł

11 zł
8/10 zł

7/8 zł
15 zł

15 zł

Białkowo-tłuszczowa
Podwójne espresso/masło arachidowe/
mleko kokosowe/odżywka białkowa. 
Podawana na ciepło lub na zimno
kcal 302/B 28g/W 7g/T 18g

15 zł

Creme Brule
Mleko/espresso/żółtka/erytrol/miód/
czekolada/aromat 
S kcal 303/B 13g/W 20g/T 19g
L kcal 424/B 19g/W 24g/T 28g

12/15 zł

Gorąca mleczna czekolada
Mleko kokosowe/kakao/odżywka białkowa/polewa czekoladowa
kcal 665/B 33g/W 23g/T 49g

15 zł

Woda niegazowana/gazowana 5 zł
Woda kokosowa 10 zł
Fritz-kola 9 zł
Fritz-spritz o smaku jabłkowym 9 zł
Fritz-spritz o smaku winogronowym 9 zł

15 zł

 nowość!



SŁODKI LEGAL

ROZGRZEWAJĄCE ZUPY

ZDROWE MICHY

SŁONY LEGAL

       Do wyboru: polewa owocowa/czekoladowa/słony karmel lub cukier puder z erytrolu  
kcal 230/B 16g/W 28g/T 6g (kaloryczność bez dodatków)

krok 1.  Wybierz: Domowe powidła śliwkowe  96kcal/B 2g/W 22g/T 0g lub prażone jabłka 
z miodem i cynamonem kcal 36/B 0g/W 9g/T 0g 
krok 2.  Wybierz: Krem chałwowy kcal 576/B 25g/W 16g/T 48g lub słony karmel kcal 157/B 1g/W 9g/T 13g
krok 3.  Wybierz: Prażone orzechy kcal 342/B 7g/W 2g/T 34g lub popcorn z sorgo kcal 114/B 2g/W 13g/T 6g

Pyszne tosty z ketchupem ze śliwek
Pieczywo bezglutenowe/kurczak/ser mimolette/pieczarki/mayo chipotle 
kcal 598/B 16g/W 39g/T 42g

14,50 zł

13,50 zł

19,50 zł

Pancakes z domowymi powidłami śliwkowymi, 
polane syropem klonowym oraz kremem kokosowym
mąka ryżowa/mąka kukurydziana/jogurt grecki/masło klarowane/jaja ekologiczne/mus owocowy
kcal 576/B 11g/W 79g/T 24g

17,50 zł

Gofr
mąka ryżowa/mąka ziemniaczana/olej kokosowy/jaja ekologiczne/mleko bez laktozy

12,50/18,50 zł

Domowe racuchy z prażonymi jabłuszkami
Mąka kukurydziana/mąka ryżowa/jogurt grecki/jaja ekologiczne/masło klarowane/banan
kcal 318/B 5g/W 52g/T 10g

kcal 537/B 12g/W 66g/T 25g (kaloryczność bez dodatków)

17,50 zł

Naleśniki gryczane
2 dodatki do wyboru:

+ Krem chałwowy    kcal 576/B 25g/W 16g/T 48g 
+ Domowe powidła śliwkowe    kcal 96/B 2g/W 22g/T 0g

16,50 zł

Burgery na bezglutenowej bułce
W zestawie z chrupiącymi frytkami z batatów lub pieczonymi ziemniaczkami 
z rozmarynem i ketchupem ze śliwek +7,50

KONKRETNY
Wołowina/ser mimolette/konfitura z czerwonej cebuli/chipotle mayo/pomidor
Burger w zestawie: kcal 958/B 43g/W 75g/T 54g
Burger bez zestawu: kcal 727/B 38g/W 29g/T 51g

Pizza na spodzie z ziemniaka
       Średnica 13cm

Pierogi bezglutenowe 
5 szt

AL PARMINO
sos pomidorowy/szynka parmeńska/mozzarella
di bufala/rukola
kcal 226/B 12g/W 22g/T 10g

JOE PESTO
Pesto/gruszka/ser kozi/orzech włoski/rukola
kcal 335/B 21g/W 25g/T 19g

FRANK SALAMI
sos pomidorowy/mozzarella/salami/pieczarki/oliwki
kcal 324/B 14g/W 22g/T 20g

      LEONARDO DI VEGE
sos pomidorowy/papryka/cukinia/pieczarki/cebula  
kcal 127/B 3g/W 22g/T 3g

      ROBERTO DE NOCE
konfitura z czerwonej cebuli/tofu/figa/orzech włoski
kcal 230/B 6g/W 38g/T 6g

     DOLCE & BANANA  
sos owocowy/masło orzechowe/gorzka czekolada/banan
kcal 567/B 10g/W 71g/T 27g

 21,50 zł

Chrupiące grzanki z pieczywa bezglutenowego
Do wyboru 2 grzanki:

16,50 zł

      SOCZEWICA
z pietruszkowym pesto
kcal 619/B 21g/W 91g/T 19g

+ Prażone jabłka z miodem i cynamonem    kcal36/B 0g/W 9g/T 0g 

+ pesto z buraka/kozi ser/mięta kcal 275/B 10g/W 16g/T 19g

+ szpinak/ser feta/pomidorki cherry/oliwki kcal 255/B 14g/W 16g/T 15g

+ Krem czekoladowy a’la nutella   kcal 157/B 2g/W 8g/T 13g

+ Twarożek kokosowy   kcal 244/B 2g/W 14g/T 20g

+ wegański smalec/ogórek kiszony/pomidorki cherry/cebula/pietruszka kcal 348/B 15g/W 36g/T 16g

+ Krem marcepanowy    kcal 475/B 16g/W 6g/T 43g 
+ Twarożek waniliowy    kcal 66/B 9g/W 3g/T 2g 

      Tosty francuskie z domowymi powidłami śliwkowymi i kremem kokosowym
pieczywo bezglutenowe/syrop klonowy/tahini 
Na życzenie: z cynamonem
kcal 706/B 16g/W 57g/T 46g

18,50 zł

EGZOTYCZNY
Krewetki i kalmary w tempurze/grillowany ananas/chipsy z marchewki/chipotle mayo/kolendra
Burger w zestawie: kcal 819/B 26g/W 82g/T 43g
Burger bez zestawu: kcal 588/B 21/W 36g/T 40g

23,50 zł

      ALTERNATYWNY
kotlet z ciecierzycy/pesto z buraka/mix sałat/orzechy włoskie/bazylia
Burger w zestawie: kcal 533/B 13g/W 82g/T 17g
Burger bez zestawu: kcal 302/B 8g/W 36g/T 14g

16,50 zł

      OWOCE
z jogurtem greckim lub polewą owocową
kcal 452/B 10g/W 76g/T 12g

DYNIA I KOZI SER
z palonym masłem szałwiowym
kcal 655/B 15g/W 70g/T 35g

12,50 zł

      Delikatny krem z kalafiora
z bezglutenowymi grzanktami
kcal 469/B 11g/W 50g/T 25g

24,50 zł

      WITALNA
komosa ryżowa/pesto pietruszkowe/
grillowana cukinia/papryka/
pomidorki cherry/kurczak curry lub tofu
kurczak: kcal 522/B 28g/W 53g/T 22g
tofu: kcal 522/B 28/W 53g/T 22g

28,50 zł

             ZIMOWA
warzywa korzenne/dziki ryż/sambal/
kurczak curry lub tofu/kolendra
kurczak: kcal 498/B 28g/W 56g/T 18g
tofu: kcal 441/B 28/W 62g/T 9g

26,50 zł

MICHA DNIA
(o szczegóły zapytaj obsługę)

13,50 zł

      Zupa z leśnych grzybów 
kcal 168/B 10g/W 14g/T 8g

10,50 zł

     Wściekły rosół
z makaronem ryżowym
kcal 179/B 10g/W 28g/T 3g
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