Breakfast favourites
POLISH STYLE SCRAMBLED EGGS
(180 g) 
15.00 PLN

Drinks

Scrambled eggs made on pork lard, chives,
butter and home-made bread

BACON AND TOMATO (350 g)

24.00 PLN

Bagel, roast bacon, brie cheese, fried egg,
basil pesto, tomato salsa, rocket

FRUIT SMOOTHIE (250 ml)


SALMON AND SPINACH (370 g)

26.00 PLN

BAKED CHEDDAR CHEESE SANDWICH
(320g)
25.00 PLN

FRUIT JUICE (250 ml)


Smoked salmon, spinach, poached egg,
olives, capers, sun-dried tomatoes,
tartar sauce, lemon, four-seeds bread

Gluten-free bread, mushrooms, cheddar
cheese, salami milano, remoulade sauce,
pomegranate salsa

Our cool, creamy, fruity coctail.
Ask your server for today’s choice.

9.00 PLN

15.00 PLN

Ask your server for today’s fresh choice

HOT DRINKS  14.00/10.00/16.00 PLN
Your choice of coffee, tea or hot chocolate

English breakfast 35.00 PLN
Create your own plate of warming scrumptiousness to set you up for the
day. We’ve got all the classics for you to choose from.

EGGS

POTATOES

BACON

MUSHROOMS

Freshly grilled crispy bacon

Freshly sautéed buttons with butter

SAUSAGES

TOMATOES

Your choice of scrambled, fried or boiled
to order, soft or hard

Your choice of traditional pork sausages
“parówki” or “frankfurterki”

Your choice of golden rösti, hash browns
or simply sautéed

Lightly browned under the grill

BAKED BEANS

It wouldn’t be a cooked breakfast without them

ŚNIADANIE KONTYNENTALNE 25,00 PLN

Przysmaki śniadaniowe

Bez względu na to, czy się spieszysz, czy chcesz wygodnie usiąść i w spokoju przygotować się na rozpoczynający się
dzień, wśród naszych pysznych opcji kontynentalnych każdy znajdzie coś dla siebie.

JAJECZNICA W POLSKIM STYLU (180 g)
15,00 PLN


OWSIANKA

ŁOSOŚ ZE SZPINAKIEM (370 g)

26,00 PLN

DŻEMY I SMAROWIDŁA

Wybierz ulubiony rodzaj mleka lub zapytaj
kelnera o wodę: mleko krowie 3,2%, mleko
krowie odtłuszczone, mleko sojowe, mleko
bez laktozy

Dżem truskawkowy, malinowy, śliwkowy,
morelowy o obniżonej zawartości cukru,
marmolada pomarańczowa, miód, krem
Nutella, masło i margaryna (wybierz dwie
pozycje)

NALEŚNIKI Z SERKIEM

SŁODKIE WYPIEKI

Wybierz ulubiony dodatek: miód, syrop
klonowy lub kwaśną śmietanę

Maślany croissant, ciastko z czekoladą,
ciastko z rodzynkami (wybierz dwie pozycje)

SELEKCJA ŚWIEŻEGO PIECZYWA

KLASYCZNE PŁATKI ŚNIADANIOWE

Pieczywo rustykalne pszeniczne lub zbożowe,
bułeczki własnego wypieku,
chleb ze słonecznikiem, bagietka

Do wyboru: granola, muesli, Nesquik,
Corn Flakes, Cheerios, Chocapic

ŚWIEŻE OWOCE

Zapytaj kelnera o wybór świeżych owoców
sezonowych, z którego możesz skorzystać

ŚWIEŻE JOGURTY

Do wyboru: naturalny lub owocowy

Skwarki, szczypior, masło, pieczywo własnego
wypieku

Plastry wędzonego łososia, blanszowany
szpinak, jajko w koszulce, czarne oliwki,
kapary, suszony pomidor, sos tatarski,
cytryna, pieczywo czterech ziaren

BOCZEK I POMIDORY (350 g)

24,00 PLN
Bajgiel, pieczony boczek, ser brie, jajko
sadzone, pesto bazyliowe, salsa pomidorowe,
rukola

ZAPIEKANY SANDWICH Z SEREM
CHEDDAR (320g)
25,00 PLN
Pieczywo bezglutenowe, pieczarki, ser
cheddar, salami milano, sos remulada, salsa
z granatów

SUSZONE OWOCE, ORZECHY
I ZIARNA

Do owsianki podajemy pestki słonecznika,
rodzynki oraz miód z własnej pasieki

Whether you need to get up and go, or you want to sit back and get ready to face the day in a leisurely way, our
selection of delicious continental breakfast options offer something for everyone.

SOK OWOCOWY (250 ml)


PERFECT PORRIDGE

Nasz chłodny, kremowy, owocowy koktajl.
Zapytaj kelnera o dzisiejszy smak.

15,00 PLN

Zapytaj kelnera o dzisiejszy świeży smak

NA CIEPŁO 

Choose your favourite kind of milk or ask
waiter for water: whole milk 3,2%, skimmed
– milk, soya milk, lactose-free milk

14,00/10,00/16,00 PLN

Do wyboru kawa, herbata lub gorąca czekolada

CLASSIC PANCAKES WITH CREAM
CHEESE

SERY I WĘDLINY

FRESH BREAD SELECTION

Wybierz z dostępnej selekcji serów oraz
wędlin: szynka, salami, drobiowa

ŚNIADANIE ANGIELSKIE 35,00 PLN

JAJKA

Serwowany z marchewką, papryką, ogórkiem,
pieczonym pomidorem i rukolą

KOKTAJL OWOCOWY (250 ml)

9,00 PLN

Idealne jako posypka

Śniadanie wegetariańskie
HUMMUS Z WARZYWAMI (250 g)

14,00 PLN

CONTINENTAL BREAKFAST 25.00 PLN

Topped with honey, maple syrup or sour
cream (of your choice)

Stwórz swoją własną wersję rozgrzewającej smakowitości, która przygotuje
Cię na cały dzień. W naszej ofercie znajdują się wszystkie klasyczne
składniki angielskiego śniadania.

OWSIANKA NA MLEKU RYŻOWYM
12,00 PLN
(250 g)


NAPOJE

SAŁATKA OWOCOWA (200 g)

14,00 PLN
Komponowana z owoców sezonowych
z dodatkiem mięty i soku z limonki

Wybierz, jakie lubisz: jajecznica, smażone
lub gotowane na miękko lub twardo

ZIEMNIAKI

Placki ziemniaczane, hash brown lub talary
ziemniaczane

BOCZEK

PIECZARKI

Świeżo grillowany chrupiący boczek

Świeżo smażone z masłem

KIEŁBASKI

POMIDORY

Wybierz tradycyjne wieprzowe „parówki”
lub „frankfurterki”

White or wholemeal rustic bloomer,
home-made bun, sunflower bread
or French baguette

JAMS & SPREADS

Strawberry, raspberry, plum and low sugar
apricot jam, orange marmalade,
honey, Nutella, butter and margarine
(choose two positions)

FRESH FRUIT

Ask the waiter for a selection of fresh seasonal
fruits that you can use

FRESH YOGHURT

Your choice of natural or fruity favourites

SWEET PASTRIES

Buttery croissant, pain au chocolat,
pain aux raisins (choose two positions)

DRIED FRUITS, NUTS & SEEDS

CLASSIC CEREAL

CHESSES & CHERCUTERIE

Granola, muesli, Nesquik, Corn Flakes,
Cheerios, Chocapic (of your choice)

Perfect for a sprinkle

Your choice of today’s cheese selection,
plus sliced ham, salami, poultry

Vegetarian breakfast
PORRIDGE COOKED WITH RICE MILK
12.00 PLN
(250 g)

Porridge served with sunflower seeds, sultans
and honey from our own apiary

HUMMUS WITH VEGETABLES
(250 g)

14.00 PLN
Served with carrots, pepper, cucumber, roasted
tomato and rocket

FRUIT SALAD (200 g)


Lekko zarumienione pod grillem

FASOLKA W POMIDORACH
Bez niej nie byłoby śniadania

Odpowiednie dla wegetarian

–

Zdrowa opcja

–

Poproś o informacje o alergenach

–

Ceny zawierają VAT

Suitable for vegetarians

–

Healthy choice

–

Ask for allergy details

14.00 PLN

Made of seasonal fruits with ad of mint
and lime juice

–

Prices include VAT

