
 
Śniadania 
7.00-10.00 

 

Śniadanie OPEN 
w formie bufetu śniadaniowego 

Cena – 29,00 zł 

Jajka na twardo, wędliny, sery, domowy pasztet z 
żurawiną lub orzechami, twaróg, musli, 
jajecznica, parówki, omlety oraz inne. 

W cenie bufetu śniadaniowego dostępne są: 
napoje zimne, kawa i herbata. 

 

Breakfast buffet 

Hard-boiled eggs, meats, cheeses, home-made 
pate with cranberries or nuts, cottage cheese, 
muesli, scrambled eggs, boiled sausages, 
omelette and other… 

The breakfast buffet price includes; 
 cold drinks, coffee and tea 

 

 
Śniadanie GORĄCE 

danie gorące + napój 
cena 24,90 zł 

 
Do wyboru: jajecznica, jajka sadzone, omlet, 
naleśniki, parówki lub frankfurterki 
Dla dzieci: naleśniki, z dżemem/nutellą, 
parówki”raczki”, kakao 
Napój: jeden napój zimny lub gorący. 
 

 
Breakfast HOT 

warm meal + drink 
Make a choice: scrambled eggs, fried eggs, 
omelette, pancakes, sausages. 
For kids: pancakes with jam/Nutella, susages foe 
kids, cocoa 
Drink: hot or cold drink 

 
 

 

 
Śniadanie Warszawskie  - 33,99                               

Warsaw Breakfast 
 

Do wyboru: jajka sadzone lub jajecznica na 

boczku w zestawie z wędliną staropolską, serem 

żółtym, twarogiem, pomidorkami, ogórkiem, z 

dwoma rodzajami pieczywa. 

Optional fried or scrambled eggs with bacon, 

served with sliced meat, cheese, cottage cheese 

with tomatoes, cucumber and two kinds of 

bread.              

             Śniadanie Amerykańskie – 33,99 

                      American Breakfast 

                               

  Do wyboru: jajka sadzone lub jajecznica na 

boczku podawane z grillowanymi kiełbaskami, 

duszonymi pieczarkami, pomidorkami cherry, 

zieloną sałatą, grzankami z pieczywa tostowego. 

Optional fried or scrambled eggs with bacon, 

grilled sausages, braised mushrooms, cherry 

tomatoes, lettuce and toasts. 

NOWOŚĆ! Śniadanie Fit – 33,99 

NEW! Fit Breakfast 

Jogurt naturalny ze świeżymi owocami i musli. 

Jajko na miękko, grzanka z chleba razowego, 

sałata z pomidorem, ogórkiem i winegretem, 

avocado. 

Natural yoghurt with fresh fruits and musli. Soft-

boiled egg, whole meal bread toast, fresh 

lettuce, tomatoes, cucumbers and vinegret 

avocado 

Do każdego śniadania polecamy również: 

• kawa z ekspresu                                4,99 zł 

• sok świeżo wyciskany                     12,90 zł 

 

We also recommend: 

• coffee from the machine                 4,99 zł 

• freshly squeezed orange or  

   grapefruit juice                               12,90 zł 


