śniadania serwujemy codziennie od 9.00 do 11:00

Jajecznica na maśle ze szczypiorem
lub na boczku z czerwoną cebulą

Frankfurterki z sosem miodowomusztardowym

podawane w naleśniczku, z sałatką z
pomidorów, sałaty lodowej, bazylią i sosem
koperkowym
9,5 zł

podawane z naleśniczkiem z serem żółtym i
pieczarkami oraz sałatką z roszponki i
pomidorków koktajlowych
10,5 zł

Pancakes z bekonem i jajkami
sadzonymi

Sałaty z jajkami sadzonymi

(min. 350 g)

(min. 350 g)

(min. 350 g)

(min. 400 g)

rukola, roszponka i szpinak podawane z
ogórkiem zielonym, pomidorkami
koktajlowymi, jalapeno i prażonym
słonecznikiem na miodowo-musztardowym
12,5 zł

Domowy naleśnik z twarogiem
waniliowym nowość

Tosty francuskie z chałki

podawane z liśćmi szpinaku, z sałatką z
pomidorów, sałaty lodowej, bazylią i sosem
koperkowym
10,5 zł

(min. 350 g)

(min. 400 g)

podawany z wisienką, sosem czekoladowym i
sosem śmietankowym
9,5 zł

smażone na maśle, podane z jogurtem
naturalnym, miodem, owocami sezonowymi i
cynamonem
10,5 zł

Napoje do śniadania
Ciepłe

Herbata z cytryną 250ml
Espresso, Espresso Macchiato, Cafe, Cafe o'le,
Cappuccino 40-150ml
Mleko, Kakao 250ml
4,5 zł

Zimne

Świeżo wyciskany sok z marchwi 250ml
Koktajl owocowo-jogurtowy 250ml
Lemoniada 300ml
Woda źródlana gaz./niegaz. 300ml
4,5 zł
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Wykaz alergenów i skład surowcowy dań jest dostępny u obsługi.
Propozycje i opinie prosimy kierować na www.manekin.pl/opole/plac-wolnosci. Dziękujemy.

Telefon: +48 77 402 16 59

Breakfast are served every day from 9:00 to 11:00

Scrambled eggs on butter or
scrambled eggs on bacon with red
onion
(min. 350 g)

served in a pancake, with tomato salad, iceberg
lettuce, basil and dill sauce
9,5 zł

Frankfurters with honey-mustard
sauce
(min. 350 g)

served with a pancake with cheese and
mushrooms and a salad of lamb's lettuce and
cherry tomatoes
10,5 zł

Pancakes with bacon and fried eggs

Salad with fried eggs
(min. 350 g)

with fresh spinach leaves, with tomato salad,
iceberg lettuce, basil and dill sauce
10,5 zł

with bread and garlic butter, arugula and
spinach leaves served with green cucumber,
cherry tomatoes, jalapeno and roasted
sunflower seeds with honey-mustard sauce
12,5 zł

Homemade triangle pancake with
vanilla curd new

Challah french toast

(min. 400 g)

(min. 400 g)

with cherry, chocolate sauce and sour cream
sauce
9,5 zł

Warm

(min. 350 g)

fried on butter, served with natural yogurt,
honey, seasonal fruits and cinnamon
10,5 zł

Drinks for breakfast

Cup of tea with lemon 250ml
Espresso, Espresso Macchiato, Cafe, Cafe o'le,
Cappuccino 40-150ml
Milk, Cocoa 250ml
4,5 zł

Cold

Fresh carrot juice 250ml
Yogurt, fruit cocktail 250ml
Lemonade 300ml
Mineral water sparkling/still 300ml
4,5 zł
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The list of allergens and composition of the dishes is available from our staff.
Suggestions and opinions should be directed to www.manekin.pl/opole/plac-wolnosci. Thank you.

Telephone number: +48 77 402 16 59

