
EGGS SELECTION 

-Scrambled eggs
-Fried eggs

-Boiled eggs
-Omlette

-Eggs benedict

ENERGY MENU 

-Natural jogurt with raspberry or strawberry
mousse 

-Porridge with fruits or savory
-Mix salad with goat cheese and caramelized pear

and avocado 
-Caprese salad with rucola and black olives

SWEET 

-Pancakes with apple, raspberry sauce and
maple syrup 

-Polish-style pancakes with cottage cheese,
plum sauce and sour cream 

-Cottage cheese pancakes with raspberry sauce,
maple syrup and sour cream 

-Waffle with whipped cream, fresh fruits,
strawberry sauce and maple syrup

SAVORY 

-Polish breakfast
-English breakfast

-Beef tenderloin with mushrooms and
fried potatoes 

-Cheese or cheese and meat selection
-Smoked salmon and cottage cheese with

chive 
-Buckwheat blini with smoked salmon

and caper

VEGE 

-Quinoa porridge with almond milk and
dried fruits 

-Millet groats with coconut milk, banana
and grilled pineapple 

-Vege breakfast with beetroot hummus, 
tofu, rucola, cherry tomatoes, black olives

and tortilla 

SMOOTHIES 

-Spinach, apple, pear and orange juice
-Orange juice, banana and flaxseed
-Watermelon, apple and strawberry

SELEKCJA JAJEK 

-Jajecznica
-Jajka sadzone

-Jajka gotowane
-Omlet

-Jajka w koszulce z sosem holenderskim

ENERGY MENU 

-Jogurt naturalny z musem malinowym lub
truskawkowym 

-Owsianka z owocami lub na słono
-Mix sałat z kozim serem,  karmelizowaną gruszką i

awokado 
-Sałatka caprese z rukolą i czarnymi oliwkami

NA SŁODKO 

-Racuchy z jabłkiem, sosem malinowym i
syropem klonowym 

-Naleśniki z twarogiem, sosem śliwkowym i
kwaśną śmietaną 

-Racuchy serowe z sosem malinowym, syropem
klonowym i kwaśną śmietaną 

-Gofr z bitą śmietaną, świeżymi owocami,
sosem truskawkowym i syropem klonowym

NA SŁONO 

-Śniadanie polskie
-Śniadanie angielskie

-Polędwica wołowa z pieczarkami i
smażonymi ziemniakami 

-Selekcja serów lub serów i wędlin
-Łosoś wędzony z twarożkiem ze

szczypiorkiem 
-Bliny gryczane z łososiem wędzonym i

kaparami 

VEGE 

-Kasza quinoa na mleku migdałowym z
suszonymi owocami 

-Kasza jaglana na mleku kokosowym z
bananem i grillowanym ananasem

-Śniadanie vege z hummusem buraczanym,
tofu, rokolą, pomidorkami cherry, czarnymi

oliwkami i tortillą 

SMOOTHIES 

-Szpinak, jabłko, gruszka i sok pomarańczowy
-Sok pomarańczowy, banan i siemię lniane

-Arbuz , jabłko i truskawka




