Something little

Rosół
z makaronem Zł12,00

Chicken bouillon
with noodles Zł12.00

Krem
pomidorowy Zł12,00

Creamy
tomato soup Zł12.00

Tosty z serem Zł10,00
serwowane z ogórkiem, sałatą
i soczystym pomidorem

Melty cheese on toast Zł10.00
served with cucumber sticks,
lettuce & juicy tomato

Duże talerze

Big plates

Idealna pizza Zł15,00
z sosem pomidorowo-bazyliowym
oraz serem mozzarellą
i cheddarem

Perfect pizza Zł15.00
topped with a simple tomato
& basil sauce with melty mozzarella
& Cheddar cheese

Dorsz w cieście z frytkami Zł21,00
serwowany z groszkiem
i kremowym sosem tatarskim

Mini fish & chips Zł21.00
served with crushed minted peas
& creamy tartare sauce

Grillowana
pierś kurczaka Zł19,00
podana z purée ziemniaczanym
i mizerią

Grilled chicken fillet Zł19.00
served with potato purée
and fresh cucumber salad
with sour cream

Spaghetti Bolognese Zł18,00
wołowina w sosie pomidorowym
z tartym serem

Spaghetti Bolognese Zł18.00
yummy beef & tomato sauce,
topped with grated cheese

Słodkie przysmaki

Sweet treats

Szarlotka pod kruszonką Zł15,00
podana na ciepło
z lodami waniliowymi

Apple pie with crumble Zł15.00
served warm with scoop
of vanilla ice cream

Sałatka owocowa Zł14,00
miseczka świeżo pokrojonych
owoców sezonowych

Fruit salad Zł14.00
a colourful bowl of our favourite
freshly cut fruit

Lody Zł15,00
trzy kulki lodów z bitą śmietaną
i ulubionym sosem

Ice cream Zł15.00
three scoops with whipped cream
& your favourite sauce

Niska zawartość cukru
Nie zawierają mięsa ani ryb
Niska zawartość soli – Poproś o informacje o alergenach
Ceny zawierają VAT

Połącz kropki, aby zobaczyć fajny

owoc

Ile ziarenek groszku uda
Ci się policzyć?

Czy potrafisz znaleźć drogę w poplątanym spaghetti?

„Bezpłatny pobyt i posiłek dla dzieci” oznacza, że dzieci poniżej 13 roku życia otrzymują
bezpłatne śniadanie, kiedy towarzyszy im co najmniej jedna osoba dorosła zamawiająca
śniadanie. Obiad i kolacja są również bezpłatne, jeśli wybierane są z menu dla dzieci, a dziecku
towarzyszy co najmniej jedna osoba dorosła zamawiająca co najmniej jedną przystawkę
lub danie główne/duży talerz z karty dań. Oferta ta ważna jest tylko w hotelu, w którym
zatrzymała się rodzina dziecka, i jest ograniczona do 4 dzieci na stołującą się rodzinę.

Odpowiedzi: Ananas. Pizze A i D. 24 ziarenka groszku.

Małe co nieco

Znajdź 2
takie same
pizze

