ŚNIADANIA

republika wyobraźni

Gotujemy w duchu pór roku i czasu, który nas
otacza wykorzystując lokalne produkty. To jest
też powód dlaczego nasza karta jest krótka i
zmienia się co chwilę.
Staramy się dobierać dania kuchni
międzynarodowej tak by były smaczne proste i
podkreślały surowce z których są stworzone.

NAJWAŻNIEJSZY jest zawsze POCZĄTEK czyli
ŚNIADANIE !!!
U nas możesz wystarować od Eko jajek w
koszulkach lub Omletu?
Od Pankejków, Chałki czy Frankfurterek?
Od mieszanki kawy stworzonej specjalnie
dla nas czy wyciskanego świeżego soku?

W weekendy zapraszamy na booofet śniadaniowy pełen smakowitości, przy którym
się najecieee na cały dzień!

DA
-Chałka-

Idealna z kawą, dżemem, miodem, nutellą 6 pln

-Granola-

Z owocami sezonowymi, orzechami i jogurtem greckim 10 pln

-Pankejki-

Na słodko – cytryna, limonka, miód 12 pln
Na słono z boczkiem 12 pln

-Owsianka-

Na mleku kokosowym z miodem, goździkami i owocami 12 pln

-jaja-

Jajo albo dwa z wolnego wybiegu z koszykiem pieczywa
Jajecznica z trzech jaj ze szczypiorkiem 10 pln
Omlet z 5 jaj na słodko lub słono z jednym dodatkiem 15 pln
Jajka w koszulkach na chrupiących tostach oblane sosem
holenderskim z szynką lub szpinakiem 15 pln
Jajka zapieczone w kokilkach z szynką i pomidorem
lub szpinakiem i parmezanem 15 pln
Jajko na miękko, twardo lub sadzone 4 pln/sztuka

-DODATKI -

do omletu, jajecznicy, pieczywa
-Parmezan lub twaróg 5 pln
-Deska serów lub deska wędlin od Czabana 10 pln
-Szynka lub boczek 4 pln
-Sałata 8 pln
-Szpinak blanszowany 8 pln
-Pomidorki mini 8 pln

-Kiełbaski-

Prawdziwe parówki z wody lub frankfurterki z patelni z
pieczywem masłem i musztadą 15 pln

-Kanapka-

a może bułka prosto z piekarni
Spytaj dzisiaj jakie dodatki 10 pln
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-Koktail śniadaniowy-

JE

Mleko, nutella, banan, masło orzechowe 10 pln

-Smooothis lub milk shake-

Groszek + banan lub truskawka + rabarbar 10 pln

-Napoje Ziiiimneeee-

Kompoty z owoców od lokalnych sadowników 8 pln
Wyciskany świeżo cytrusowy sok ze słomką lub bez 10 pln
Tłoczone na zimno gęste soki z polskich owocow od Łosia 8 pln
Cola Cola, tonik i inne takie 4 pln
Woda Beskidska w szkle 4 pln

ŻYCZYMY SMACZNEGO
bon appetit

