
 
 
 

Menu I 
 

Napoje: 
Świeża kawa i herbata przygotowana w warnikach 

Woda mineralna z miętą i cytryną 
•  

Bufet śniadaniowy: 
Świeżo wypieczony chleb, bułki i bagietki 

Szeroki wybór serów i wędlin 
Warzywa [pomidory, ogórki, papryki] 

Domowe konfitury 
Domowe marynaty 

Jogurty 
Płatki śniadaniowe 
Mini sałatki owocowe 

•  
Dania ciepłe [1 pozycja do wyboru] 

Jajecznica z dodatkami, Omlet z dodatkami, Jajko sadzone, Cebulowe kiełbaski, Naleśniki 
z dodatkami, Owsianka, Parówki, amerykańskie pancakes, tosty francuskie, warzywa  

w tempurze, pierożki z ciasta filo z warzywami, parówki w cieście 
•  

Na słodko [1 pozycja do wyboru] 
Croissanty, ciastka francuskie z nadzieniem, babeczki czekoladowe, ciasto domowe, 
ciasteczka owsiane, francuskie rogaliki, domowa tarta na słodko, świeżo wypieczony 

sernik, grillowany ananas z miodem i odrobiną kolorowego pieprzu, marchewkowe 
babeczki, koktajl bananowo - kawowy z odrobiną cynamonu (uwaga pyszne! :) 

•  



Menu II 
 

Napoje: 
Świeża kawa i herbata przygotowana w warnikach 

Woda mineralna z miętą i cytryną 
Lemoniada  

Soki owocowe 
•  

Bufet śniadaniowy: 
Świeżo wypieczony chleb, bułki i bagietki 

Szeroki wybór serów i wędlin 
Domowy pasztet z żurawiną 

Warzywa 
Krojone warzywa z dipami 

Domowe konfitury 
Domowe marynaty 

Jogurty 
Płatki śniadaniowe 
Mini sałatki owocowe 

Jajka na twardo z łososiem 
Twarożek na gęstej śmietanie z ziołami i szczypiorkiem 

•  
Dania ciepłe [2 pozycje do wyboru, podawane w 

bemarach] 
Jajecznica z dodatkami, Omlet z dodatkami, Jajko sadzone, Cebulowe kiełbaski, Naleśniki 
z dodatkami, Owsianka, Parówki, amerykańskie pancakes, tosty francuskie, warzywa w 

tempurze, pierożki z ciasta filo z warzywami, parówki w cieście 
•  

Na słodko [2 pozycje do wyboru] 
Croissanty, ciastka francuskie z nadzieniem, babeczki czekoladowe, ciasto domowe, 
ciasteczka owsiane, francuskie rogaliki, domowa tarta na słodko, świeżo wypieczony 

sernik, grillowany ananas z miodem i odrobiną kolorowego pieprzu, marchewkowe 
babeczki, koktajl bananowo - kawowy z odrobiną cynamonu (uwaga pyszne! :) 

•  



Menu III 
 

Napoje: 
Świeża kawa i herbata przygotowana w warnikach 

Woda mineralna z miętą i cytryną 
Domowa lemoniada 

Soki owocowe 
Świeżo wyciskany sok marchewkowy, pomarańczowy lub grapefruitowy 

•  
Bufet śniadaniowy: 

Świeżo wypieczony chleb, bułki i bagietki 
Szeroki wybór serów i wędlin 
Domowy pasztet z żurawiną 

Warzywa 
Krojone warzywa z dipami 

Domowe konfitury 
Domowe marynaty 

Jogurty 
Płatki śniadaniowe 
Mini sałatki owocowe 

Jajka na twardo z łososiem 
Sandwiche włoskie 

Szaszłyczki caprese 
Melon z szynką 

Twarożek na gęstej śmietanie z ziołami i szczypiorkiem  
Łosoś podawany z cytryną 

•  
Dania ciepłe [3 pozycje do wyboru, podawane w 

bemarach] 
Jajecznica z dodatkami, Omlet z dodatkami, Jajko sadzone, Cebulowe kiełbaski, Naleśniki 
z dodatkami, Owsianka, Parówki, amerykańskie pancakes, tosty francuskie, warzywa w 

tempurze, pierożki z ciasta filo z warzywami, parówki w cieście 
•  



Na słodko [3 pozycje do wyboru] 
Croissanty, ciastka francuskie z nadzieniem, babeczki czekoladowe, ciasto domowe, 
ciasteczka owsiane, francuskie rogaliki, domowa tarta na słodko, świeżo wypieczony 

sernik, grillowany ananas z miodem i odrobiną kolorowego pieprzu, marchewkowe 
babeczki, koktajl bananowo - kawowy z odrobiną cynamonu (uwaga pyszne! :) 

•  
Kanapki ciepłe [1 pozycja do wyboru] 

Ciabatta z grillowanym kurczakiem 
Ciabatta z mozzarellą z tapenadą 

Ciabatta z szynką, szwajcarskim serem i domowym pesto z rukoli 
Zapiekana kanapka z pieczonym indykiem, sosem bechamelowym, serem szwajcarskim  

i jajkiem sadzonym,   
+ zestaw zielonych sałat do każdej kanapki 

•  


