MENU ŚNIADANIOWE / BREAKFAST MENU
Sob/Sat – Niedz/Sun: 10:00 – 14:00
FITNESS BREAKFAST YOGURT POT

16 PLN

Jogurt przekładany domową granolą, świeżymi truskawkami, bananem, dżemem truskawkowym i komosą ryżową
Layered yogurt with home-made granola, fresh strawberries, banana, strawberry jam and quinoa

SHORT STACK AMERICAN PANCAKES

17 PLN

Mała górka amerykańskich naleśników z serkiem wiejskim na boku, świeżymi truskawkami, bananem, bitą śmietaną, polane złocistym
syropem karmelowym
Small stack of American style pancakes, served with cottage cheese, fresh strawberries, banana, whipped cream & caramel golden syrup

LUMBERJACK TALL STACK PANCAKES

24 PLN

Duża górka sześciu amerykańskich naleśników z chrupiącym pieczonym boczkiem, karmelizowanymi orzechami włoskimi, bitą śmietaną,
zalane syropem karmelowym
Tall stack of 6 American style pancakes topped with bacon, caramelised walnuts, whipped cream & caramel syrup

FULL ENGLISH BREAKFAST

24 PLN

Smażone jajka, hash browns (czyli placuszki ziemniaczane), chrupiący boczek wędzony, ręcznie robiona kiełbaska, baked beans (fasolka w
sosie pomidorowym), grilowany pomidor, pieczywko tostowe, ketchup, masło i dżem truskawkowy
An English classic! Fried eggs, hash browns, smoked bacon, hand-made sausage, baked beans, grilled tomato, toast, ketchup, butter and
strawberry jam

THE BIG BRUNCH BURGER

34 PLN

Poranny burger – burger wołowy w bułce brioszce z boczkiem, serem, sałatą, smażonym jajkiem, hash brown (czyli placuszkiem
ziemniaczanym) i karmelizowaną cebulką, podawany z frytkami i baked beans (czyli fasolką w sosie pomidorowym)
Morning burger – beef Patti in a soft brioche bun with smoked bacon, cheese, salad, fried egg, hash brown, caramelised onion, served with
fries and baked beans

FORREST FRUIT SMOOTHIE

16 PLN

mix owoców leśnych z sokiem jabłkowym lub mlekiem & forrest fruit mix with apple juice or milk

GRASS HOPPER SMOOTHIE

16 PLN

Szpinak, seler naciowy, natka pietruszki, bazylia, mięta, sok jabłkowy, pieprz
spinach, celery stick, parsley, basil, mint, apple juice and black pepper

ŚWIEŻO WYCISKANY SOK Z POMARAŃCZY LUB JABŁKA
SPORT PROTEIN SHAKE WANILIA / VANILLA
SPORT PROTEIN SHAKE CZEKOLADA / CHOCOLATE
HERBATA GORĄCA (Earl Grey, English Breakfast, Zielona/green, Smakowe/flavoured)
ESPRESSO
ESPRESSO DOPPIO
CAPPUCCINO
LATTE
AMERICANO
KAWA Z MLEKIEM / COFFEE WITH MILK

12 / 16 PLN
12 PLN
12 PLN
12 PLN
7 PLN
12 PLN
12 PLN
12 PLN
8 PLN
10 PLN

