Śniadania
Serwujemy do godziny 11.00

polecamy z boczkiem lub z szynką lub z pieczarkami

1398
+398

Kanapki: Wybierz swoją ulubioną
• Z grillowanym kurczakiem, ogórkiem, pomidorem, sałatą rzymską,

1498

Jajecznica z 4 jaj ze szczypiorkiem*

z sosem caesare według receptury naszego szefa kuchni

•

1548

Z szarpaną wieprzowiną, konfiturą z czerwonej cebuli
i sosem czosnkowym

Omlet z 3 jaj z płatkami owsianymi*

1598
1648
+398
1448

3 jaja sadzone z chrupiącym bekonem*
Parówki* z żółtym serem i pomidorem, do wyboru ketchup lub musztarda
Owsianka z jogurtem greckim, owocami sezonowymi oraz miodem

1598
1598
1398

Z włoską szynką Prosciutto i mozzarellą, rucolą i majonezem
Złocisty omlet z 3 jaj* z pomidorami i włoską mozzarellą
•

polecamy z boczkiem lub z szynką lub z pieczarkami
z ricottą, pomidorem, ogórkiem i szczypiorkiem

z lokalnej pasieki

498

Do swojego ulubionego śniadania dobierz mini granolę z jogurtem
greckim i owocami sezonowymi

Świeżo wyciskany sok z soczystych grejpfrutów
lub dojrzałych pomarańczy
Mix soków ze świeżo wyciskanych owoców
Kakao
Kawa czarna lub biała
Herbata różne rodzaje Wybierz swoją ulubioną
Lemoniada cytrynowa z liśćmi mięty
*Podawane z masłem i pieczywem

200 ml

1098

200 ml

1198
598
548
548
548

250 ml

200 ml

Nasze napoje

Herbata na chłodne dni
i wieczory smaki: cytrusowa,

500 ml 1248

miętowo-korzenna, cynamonowa,
malinowo-truskawkowa, imbirowa

Lemoniada cytrynowa
z liśćmi mięty dzban
Mojito bezalkoholowe

limonka, cukier brązowy, liście mięty, 7 Up

1,2 l 1698
350 ml 1398

Mojito bezalkoholowe
malinowe limonka, maliny,

350 ml 1498

Świeżo wyciskany sok
z soczystych grejpfrutów
Świeżo wyciskany sok
z dojrzałych pomarańczy
Mix soków ze świeżo
wyciskanych owoców
Herbata mrożona
na kruszonym lodzie

200 ml 1098

cukier brązowy, liście mięty, 7 Up

200 ml 1098
200 ml 1198
350 ml 1248

smaki: ananasowo-pomarańczowa,
malinowo-truskawkowa, miętowo-cytrynowa

Napoje gorące

Cappuccino
Espresso
Podwójne espresso
Kawa biała
Kawa czarna
Kawa latte
Herbata czarna lub smakowa

Napoje zimne

355 ml

Kawa mrożona z domową bitą śmietaną
Karafka wody z liśćmi mięty i cytryną

300 ml 1298
1 l 998

smaki: bio cola, chinotto, mandarynka z opuncją,
ginger ale, czerwona pomarańcza z borówką

898
798
998
848
798
1048
748

200 ml 500 ml

Pepsi
Mirinda
7 Up
Tonic Schweppes
Toma – soki, nektary, napoje: jabłkowy,

528
528
528
648
548

798
798
798
848
748

Woda źródlana Krystaliczne Źródło

428

698

pomarańczowy, z czarnej porzeczki
WYBIERZ DO SWOJEJ KAWY / HERBATY
PYSZNY SYROP SMAKOWY: arbuzowy,
piernikowy, waniliowy.

998

Sycylijskie napoje
Bio Galvanina

20 ml

+298

gazowana, niegazowana

Lipton Ice Tea

brzoskwiniowa, cytrynowa i zielona

848

