ŚNIADANIA
Śniadania serwujemy w godzinach od 7:30 do 10:30
Śniadaniowe Menu w Restauracji Szyszka obejmuje jedno danie A'la Carte do wyboru
w uzupełnieniu do pełnego zakresu śniadania Karkonoskiego
79,- PLN

Śniadanie Karkonoskie
Serwowane jest w formie bufetu śniadaniowego (zmiennego), w którego skład wchodzą: sery, wędliny, pasty
sałatki, warzywa, owoce, konfitury i kasze. Podawane ze słonym i słodkim pieczywem naszego wypieku
Na życzenie naszych Gości serwujemy również płatki organiczne: musli, płatki kukurydziane, płatki owsiane
granola owocowa z mlekiem do wyboru: bez laktozy, sojowe, odtłuszczone, owsiane, migdałowe lub kefir

śniadania A'la Carte

Jajko po Benedyktyńsku na grzance z awokado
Dwa jajka w koszulkach na grzankach z chleba domowego z dodatkiem awokado
Alergeny: jajo, gluten
Jajka – własny wybór
Kremowa jajecznica z dwóch jaj lub dwa jajka sadzone lub dwa jajka gotowane podawane z sosem holenderskim
Dodatki do jajecznicy lub jajek sadzonych: bekon, pieczarki
Alergeny: jajo, gluten, mleko
Omlet francuski na słodko z owocami i sosem karmelowym
Delikatny omlet z trzech jaj, podawany z owocami i sosem karmelowym
Alergeny: jajo, gluten, mleko
Tost Francuski
Brioche, maliny, borówki, słodki serek mascarpone, syrop klonowy, orzechy
Alergeny: jajo, gluten, mleko, orzechy
Naleśniki Pancakes
Trzy amerykańskie naleśniki, bita śmietana, maliny, borówki, syrop klonowy
Alergeny: jajo, mleko, gluten, orzechy

Napoje Gorące

Herbata lub Kawa 360ml
Mleko do kawy do wyboru: zwykłe, bez laktozy, migdałowe, owsiane

Soki i przeciery owocowe

Sok Jabłkowy
świeżo wyciskany sok pomarańczowy
Smoothie Migdał / Avocado / Limonka / Melon
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BREAKFAST
Breakfast is served from 7:30 to 10:30
Besides the full range of Karkonoski breakfasts, Szyszka Restaurant’s breakfast
menu includes one A'la Carte
79,- PLN

Karkonoski Breakfast
It is a buffet breakfast (variable) that includes cheese, cold cuts, paste, salads, vegetables, fruit, jam, and groats
It is served with salty and sweet in-house baked pastries. At the request of our guests, we can also serve organic
cereals, such as muesli, corn flakes, oat flakes and fruit granola with choice of milk (lactose-free, soy, skimmed
oat, almond milk, or kefir)

A'la Carte Breakfast

Egg Benedict on the toast with avocado
Two poached eggs on the toasts of homemade bread with avocado
Allergens: egg, gluten
Eggs are optional
Two creamy scrambled, fried or boiled eggs served with Hollandaise sauce
Extra toppings for scrambled/fried eggs: bacon, mushrooms
Allergens: egg, gluten, milk
Sweet French omelette with fruit and caramel sauce
Delicate three-egg omelette served with fruit and caramel sauce
Allergens: egg, gluten, milk
French Toast
Brioche, raspberries, blueberries, sweet mascarpone cheese, maple syrup, and nuts
Allergens: egg, gluten, milk, nuts
Pancakes
Three American pancakes, whipped cream, raspberries, blueberries, maple syrup
Allergens: egg, milk, gluten, nuts

Hot Beverages

Tea/coffee 360ml
*Choice of milk (regular, lactose-free, almond, oat)

Fruit juices and purees

Apple juice
Orange fresh
Almond, avocado, lime and melon smoothie
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