Śniadania serwujemy codziennie do godziny 12:00
(1 porcja – 1 sztuka)

TOSTY

JAJECZNICA

dwa rodzaje do wyboru:

podawana w naleśniku ze szczypiorkiem ,
bułkami i masłem czosnkowym
do wyboru:

- z szynką i serem żółtym
- z salami i serem żółtym
- z pieczarkami i serem żółtym
- z Cheddarem i serem żółtym
8,5 zł

- na maśle
- z boczkiem
9 zł

PANCAKE BURGER

PANCAKE BURGER

- z grillowanym kurczakiem,
pastą z jajek i kukurydzy,
pomidorem i sosem cesare
12 zł

- z szarpaną wieprzowiną,
serem Cheddar, sałatą, pomidorem,
cebulą czerwoną i sosem majonezowym
15 zł

JAJKA PO BENEDYKTYŃSKU

NALEŚNIKI Z TWAROGIEM

z dwoma naleśniczkami do wyboru:

dwie sztuki

- z szynką i serem żółtym
- z salami i serem żółtym
- z pieczarkami i serem żółtym
- z pomidorem i serem żółtym
13 zł

domowe naleśniki
z twarogiem na słodko,
smażone na maśle,
podawane z owocami i sosem malinowym
10 zł

Napoje do śniadania
CIEPŁE

ZIMNE

Herbata z cytryną 250ml
Espresso, Kawa, Cappuccino 40-150ml
Mleko/Kakao 250ml
3 zł

Świeżo wyciskany sok z marchwi 250ml
Koktajl mleczny 250ml
Lemoniada 300ml
4,5 zł
17.05.2021

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.

Breakfast is served daily until 12 o’clock
(1 portion – 1 piece)

TOASTS

SCRAMBLED EGGS

two pieces

served in mini crepe with chive,
bread and garlic butter
optional:

- ham and cheese
- salami and cheese
- champignons and cheese
- Cheddar and cheese
8,5 zł

- with butter
- with bacon
9 zł

PANCAKE BURGER

PANCAKE BURGER

- with roast chicken,
egg and corn paste,
tomato and Cesare sauce
12 zł

- with pulled pork,
Cheddar cheese, salad, tomato,
onion ring and mayonnaise sauce
15 zł

EGGS BENEDICT

PANCAKES WIT COTTAGE CHEESE

served with two crepes:

two pieces

- ham and cheese
- salami and cheese
- champignons and cheese
- tomatoes and cheese
13 zł

homemade pancakes
with sweet cottage cheese
fried in butter,
served with fruits and raspberry sauce
10 zł

Drinks for breakfast
WARM

COLD

Cup of tea with lemon 250ml
Espresso, Cafe, Cappuccino 40-150ml
Milk/Cocoa 250ml
3 zł

Fresh carrot juice 250ml
Milkshake 250ml
Lemonade 300ml
4,5 zł
17.05.2021

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.

