
BUFET ŚNIADANIOWY   29 PLN 

BUFET ZIMNY / COLD BUFFET: 
 

Świeżo wypiekane różnorodne pieczywo oraz tosty / 
Variety of freshly baked bread or toasts 

 

Wybór płatków śniadaniowych i granoli z mlekiem lub jogurtem naturalnym / 
Wide range of flakes and granola with milk or yoghurt 

 

Wieloowocowe jogurty / Fruit yoghurts 

 

Dżemy  / Jams 

 

Sałatki sezonowe / Seasonal salads 

 

Szeroki wybór wędlin oraz serów / Wide range of hams and cheese 

 

Jajka na twardo / 5’ boiled eggs 

 

Różnorodne marynaty / Pickles 

 

Owoce w całości lub carpaccio / Whole or sliced fruits 

 

Ciasta wypiekane na miejscu / Homemade pastries 

 

Słone tarty / Seasoned tarts 

 

Kawa oraz herbata / Coffee and tea 

 

Soki, woda mineralna / Juices, mineral water 



BUFET GORĄCY/ HOT BUFFET: 

Jajecznica zwykła lub z dodatkami:  
szynka, szczypiorek, boczek, pomidory, pieczarki, papryka lub cebula / 
Scrambled eggs with butter or extras:  
ham, chive, bacon, tomatoes, mashrooms, sweet pepper or onion 

 

Jajka sadzone / Fried eggs 

 

Bekon / Bacon 

 

Kiełbaski smażone z cebulą, czosnkiem, rozmarynem /  
Fried sousages with onion, garlic, rosemary 

Naleśniki z serem / Pancakes with sweet creamy cheese 

 

Omlety (z szynką, ze szczypiorkiem, z boczkiem, z pomidorami, z pieczarkami,  
z papryką lub z cebulą) /  
Omelette saute or with extras: with ham, with chive, with bacon,  
with tomatoes, with mashrooms, with sweet pepper, with onion) 

 

Fasolka / Beens 

BUFET WIEJSKI / REGIONAL BUFFET WITH POLISH SPECIALS 

Pieczywo „wiejskie” / Traditionaly baked bread 

 

Smalec, masło / Lard, butter 

 

Ogórki / Pickles 

 

Kiełbasy / Variety of sausages 



BRUNCH                           29 PLN 

Pierogi / Dumplings: 

• ruskie / potato and cottage cheese stuffing, 

• z mięsem / meat stuffing, 

• z kapustą i grzybami / sauerkraut and mushrooms stuffing. 

             

 

Sałatki / Salads: 

• Grecka / Greek,  

• Wiosenna / Spring,  

• Garden / Garden,  

• Owocowa / Fruit. 

 

 

Koktajle – smoothie , koktajle owocowe oraz warzywne / 

Coctails: smoothie, fruit and vegetable coctails 

 

 

Dania na gorąco do wyboru / Choice of hot dishes  

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/dumplings-filled-with-sauerkraut-and-mushrooms


MENU LUNCH                  29 PLN 

Burger wołowy  

(bułka, mięso, sałata, pomidor, cebula czerwona, ogórek konserwowy,  
sos andaluzyjski, frytki) 

*Opcje: Bacon (bekon), cheeseburger (ser) / 

Beef burger (bun, meat, lettuce, tomato, red onion, pickled cucumber,  
andalusian sauce, French fries) 

*Extras: bacon, cheeseburger 

 

Sandwich - różne rodzaje pieczywa (bułka, mozzarella, pomidor,  
pesto bazyliowe, sałata, cebula czerwona) / 

Sandwich  
(wide choice of bread, mozzarella, tomato, basil pesto, lettuce, red onion) 

 

Tagliatelle z kurczakiem (kurczak, pieczarki, suszone pomidory, czosnek) 

Opcja wegetariańska ze szpinakiem  
(szpinak, pieczarki, suszone pomidory, czosnek) / 

Tagliatelle with chicken (chicken, mushrooms, dried tomatoes, garlic)  

Vegetarian option: with spinach (spinach, mushrooms, dried tomatoes, garlic) 

 

Gyros (kurczak marynowany w ziołach, frytki, surówka coleslaw) / 

Gyros (chicken marinated in herbs, French fries, shredded cabbage salad) 

 

Domowe pierogi z nadzieniem sezonowym / 

Homemade dumplings with seasonal stuffing 


