
REAKFASTB





Jajka Royale z łososiem
Eggs Benedict with salmon

Świeże owoce z jogurtem naturalnym
Sliced fresh fruit with natural yogurt

Naleśniki z bananami i owocami
Polish pancakes with banana and  fruits

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy i grejpfruta
Freshly squeezed orange and grapefruit juice

Organiczna owsianka z miodem i suszonymi owocami
Organic oatmeal with honey and dried fruit

Butelka szampana Perrier Jouet Grand Brut                                 
owoce sezonowe, świeżo wyciskany sok z owoców 
A bottle of Perrier Jouet Grand Brut, seasonal fruits, freshly squeezed fruit juice

Świeżo parzona kawa, kawa bezkofeinowa lub herbata, croissanty, dżemy i marmolada
Freshly brewed coffee, decaffeinated coffee or tea, toast, croissant, jams and marmalade

W miarę możliwości prosimy o złożenie zamówienia w Recepcji dzień wcześniej.
If possible we kindly ask you to contact the Reception to order the Champagne Breakfast a day before.

SZAMPAŃSKIE ŚNIADANIE / CHAMPAGNE BREAKFAST 599 PLN / para / couple





Masło / Butter

Masło / Butter

Rogalik / Croissant

Dżem, miód / Jam, honey

Dżem, miód / Jam, honey

Świeże owoce / Fresh fruits

Talerz serów / Cheese plate

Jogurt naturalny / Plain yogurt

Talerz wędlin / Cold meat plate

Pieczywo chrupkie / Crispbread

Wybór pieczywa / Bread selection

Musli z mlekiem / Cereal with milk

Mleko / Milk

Mleko / Milk

Herbata / Tea

Herbata / Tea

Kawa / Coffee

Kawa / Coffee

Jogurt owocowy / Fruit yogurt

Świeże warzywa / Fresh vegetables

Sok pomarańczowy / Orange juice

Sok pomarańczowy / Orange juice

ŚNIADANIE FIT / FIT BREAKFAST 

ŚNIADANIE KONTYNENTALNE / CONTINENTAL BREAKFAST 79 PLN

79 PLN





Herbata / Tea

Mleko / Milk

Kawa / Coffee

Masło / Butter

Dżem, miód / Jam, honey

Talerz serów / Cheese plate

Jogurt owocowy / Fruit yogurt

Talerz wędlin / Cold meat plate

Wybór pieczywa / Bread selection

Parówki z wody / Boiled sausages

Świeże warzywa / Fresh vegetables

Sok pomarańczowy / Orange juice

Frankfurterki smażone / Fried frankfurters

Jajecznica z dodatkami / Scrambled eggs with additional ingredients of your choice

ŚNIADANIE EUROPEJSKIE / EUROPEAN BREAKFAST 79 PLN




