śniadania serwujemy codziennie od 10.00 do 12:00

Jajecznica na maśle ze szczypiorem
lub na boczku z czerwoną cebulą

Pancakes z białą kiełbasą i jajkiem
sadzonym

podawane w naleśniczku, z sałatką z
pomidorów, sałaty lodowej, bazylią i sosem
koperkowym

podawane na liściach szpinaku z fasolką
szparagową, do wyboru z musztardą lub
sosem chrzanowym

8,5 zł

10,5 zł

(min. 350 g)

(min. 350 g)

Pancakes z bekonem i jajkami
sadzonymi

Pancakes z pastą jajeczną z
awokado

podawane z liśćmi szpinaku, z sałatką z
pomidorów, sałaty lodowej, bazylią i sosem
koperkowym

podawane na liściach szpinaku z fasolką
szparagową, szczypiorem, pomidorami
koktajlowymi i sosem czosnkowym

9,5 zł

10,5 zł

(min. 400 g)

(min. 350 g)

Domowe naleśniki z twarogiem
waniliowym

Domowe naleśniki z ryżem na
mleku kokosowym

podawane z wisienką, sosem czekoladowym i
sosem śmietankowym

podawane z owocem granatu, sosem mango i
sosem truskawkowym

8,5 zł

12,5 zł

(min. 400 g)

(min. 400 g)

Napoje do śniadania
Ciepłe

Herbata z cytryną 250ml
Espresso, Espresso Macchiato, Cafe, Cafe o'le,
Cappuccino 40-150ml
Mleko, Kakao 250ml
4 zł

Zimne

Świeżo wyciskany sok z marchwi 250ml
Koktajl owocowo-jogurtowy 250ml
Lemoniada 300ml
Woda źródlana gaz./niegaz. 300ml
4 zł

25.01.2019

Zgodnie z dyrektywą UE nr 1169/2011 o alergenach informujemy, iż w naszych potrawach występują: jajka, mleko, seler, gluten, skorupiaki (krewetki), ryby (łosoś, dorsz,
makrela), dwutlenek siarki i siarczyny (wino, suszone owoce, ocet), orzechy, orzeszki ziemne, musztardy, ziarna soi, ziarna sezamu.

Telefon: +48 42 671 07 84

Breakfast are served every day from 10:00 to 12:00

Scrambled eggs on butter or
scrambled eggs on bacon with red
onion

Pancakes with white sausage and
fried egg

served in a pancake, with tomato salad, iceberg
lettuce, basil and dill sauce

served on spinach leaves, string beans, to
choose with mustard or horseradish sauce

8,5 zł

10,5 zł

Pancakes with bacon and fried eggs

Pancakes with egg paste and
avocado

(min. 350 g)

(min. 350 g)

(min. 400 g)

(min. 350 g)

with fresh spinach leaves, with tomato salad,
iceberg lettuce, basil and dill sauce

served on spinach leaves, string beans, chives,
cocktail tomatoes and garlic sauce

9,5 zł

10,5 zł

Homemade pancakes with vanilla
curd

Homemade pancakes with rice on
coconut milk

with cherry, chocolate sauce and sour cream
sauce

served with pomegranate fruit, mango sauce
and strawberry sauce

8,5 zł

12,5 zł

(min. 400 g)

Warm

(min. 400 g)

Drinks for breakfast

Cup of tea with lemon 250ml
Espresso, Espresso Macchiato, Cafe, Cafe o'le,
Cappuccino 40-150ml
Cocoa 250ml
4 zł

Cold

Fresh carrot juice 250ml
Yogurt, fruit cocktail 250ml
Lemonade 300ml
Mineral water sparkling/still 300ml
4 zł

25.01.2019
In accordance with the EU Directive 1169/2011 on the provision of food information to counsomers, specifically on allergens, we inform that our dishes may contain: eggs,
milk, celery, gluten, crustacean (prawns), fish (salmon, mackerel), sulphur dioxide and sulphites (wine, dired fruit, vinegar), nuts, peanuts, mustard, soya beans, sesame
seeds.

Telephone number: +48 42 671 07 84

