Kawiarnia

Lokalizacja

Kawa
powitalna

Cafe Wolność
Plac Wolności
7

Czekolada
Retro Cafe
Moniuszki 11

Korzyść 2

Korzyść 3

dowolna kawa
10% zniżki na
Dziesiąta kawa
+ ciasto za 11
dowolną kawę
gratis!
zł.
na wynos

espresso,
americano,
cappuccino,
latte

Daleko Blisko
Off
Piotrkowska

Grand Coffee
Piotrkowska
72

kawa z menu
podstawoweg
o

Jaga Cafe
Rewolucji
1905r 44

espresso,
espresso
machiato i
cappuccino;

JazzVa
Kościuszki
80/82

każda z menu

10% rabat na
wszystko

Espresso - 4 zł

Alternatywa 8 zł

-20% na kawy
smakowe i
mrożone

2 kawy w
cenie 1 menu
podstawowe

latte małe,
long black lub
małe
cappucino

Latte na
wypasie - 10
zł

Kawy z
kawa na wagę
W każdą środę
naszego menu
10% taniej
do kawy nasza
30% taniej od
będzie od
firmowa
poniedziałku
poniedziałku
babeczka
do piątku od
do piątku;
gratis :)
14 do 17

10% na
wszystkie
KAWY i
HERBATY
(promocje na
kawę nie łączą
się)

Mebloteka
Yellow
Off
Piotrkowska

Ka-Wia-Rnia
Piotrkowska
152

Korzyść 1

Druga kawa
(mała) gratis

25% off na
espresso

Kawiarnia

Lokalizacja

Kawa
powitalna

Mozaika Cafe
Władysława
Króla 31

Niebostan
Piotrkowska
17

Pracownia
Kreatoora
Przędzalniana
63

Tubajka
Plac
Zwycięstwa 3

Cafe Loft
Tymienieckieg
o 25

Macedonia
Palarnia Kawy
Zgierska 56

Korzyść 1

Korzyść 2

Każda druga
kawa gratis

30% na ciasta
i gofry

wszystkie
kawy i ciasta
20% rabatu

20% rabatu
na wszystkie
grafiki i obrazy
Ewy
Żochowskiej.

Korzyść 3

Cappucino,
Americano lub
espresso

espresso lub
americano

biała/czarna

dowolna

espresso lub
capuccino

10% off na
stoiskach
happy hours - "Dżem Dobry",
kawa 50 % off ciasto do kawy "Niezłe jaja",
pn-pt z menu
gratis, pn-pt "Tubajka", "Bon
podstawoweg 18.00-20.00 / Apetit" podczas
sobotnich
o
19.00-21.00
"Parków
(w maju )
Śniadaniowych”
.

Kawa z
unikatowym
widokiem ma
Ksiezy Mlyn

Rabat 20 %
na kawy w
każdy
weekend

kawy
aromatyzowane • Przy zakupie
z naszej
pow. 50 zł
palarnia w cenie
rabat na
promocyjnej
zakupy 5%
6,90 za 100 gr ( • przy zakupie
min. 100 gr
powyżej 100
jednego
zł - 10 %.
smaku )

Kawa z
niespodzianką
( do każdej
kawy
babeczka
firmowa
gratis)

Przy zakupie
pow. 150 zł
• rabat 15 %
• 100 gr kawy
wybranej
przez klienta
• espresso lub
capuccino
gratis

