Na śniadania zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-11:0
JAJECZNICA NA MAŚLE
ze szczypiorkiem podawana w naleśniku
z sałatką śniadaniową i pieczywem

JAJECZNICA NA BOCZKU
z czerwoną cebulą podawana w naleśniku
z sałatką śniadaniową i pieczywem

11 zł

12 zł

JAJKA PO BENEDYKTYŃSKU NOWOŚĆ
mini naleśniki z serem, szynką
13 złoraz sałatką
lub pieczarkami
z pomidora i pieczywem

PANCAKES Z BEKONEM
jajka sadzone, szpinak,
sałatka śniadaniowa,
sos koperkowo - jogurtowy

13 zł

13 zł

BURGER Z WIEPRZOWINĄ SZARPANĄ

SŁODKI NALEŚNIK Z BIAŁYM SEREM
z sosem malinowym lub wiśniowym

NOWOŚĆ

szpinak, surówka z kapusty, pomidor, sos

10 zł

13 zł
NAPOJE DO ŚNIADANIA
CIEPŁE

ZIMNE

Herbata z cytryną 250 ml
Mleko/Kakao 200 ml

Świeżo wyciskany sok z marchwi 250 ml
Koktajl mleczny 250 ml
Lemoniada cytrynowa 300 ml

3 zł

4 zł

Espresso/Kawa czarna/Cappuccino 40/150/200 ml

07.10.2019
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.

Enjoy breakfast every day from 9:00-11:00
SCRAMBLED EGGS ON BUTTER
with chives served in mini crepe with
breakfast salad and bread

SCRAMBLED EGGS ON BECON
with red onions served in mini crepe with
breakfast salad and bread

11 zł

12 zł

EGGS BENEDICT NEW
mini crepes with cheese, ham or mushrooms
with tomato salad and bread

PANCAKES WITH BACON
fried eggs, spinach, breakfast salad, dill
and yoghurt sauce

13 zł

13 zł

PANCAKE BURGER NEW
WITH PULLED PORK

SWEET CREPE
WITH WHITE CHEESE
served with raspberry or cherry sauces

spinach, cabbage salad, tomato, sauce

13 zł

10 zł
DRINKS FOR BREAKFAST

WARM

COLD

Cup of tea with lemon 250ml
Milk/Cocoa 200ml

Fresh carrot juice 250ml
Milkshake 250ml
Lemonade 300ml

3 zł

4 zł

Espresso/Black coffee/Cappuccino 40/150/200ml

07.10.2019
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.

