
(VN) – vegan dish

Breakfast buffet is inclusive of the above à la carte menu.

Kindly place your order with a team member or directly at the live cooking station. 

Please note that some of our dishes contain allergens, please ask a member of our team and we’ll be 

happy to explain.

COLLECTION AVOCADO TOAST & EGG 

grilled wheat bread, chunky avocado, 

poached egg

BREAKFAST SHAKSHUKA

Paprika, broad beans, tomatoes and onion

ragout with baked egg & pita bread

YOGHURT WITH GRANOLA AND FRUIT 

COMPOTE

ZUCCHINI & POTATOS PANCAKES WITH 

SMOKED SALMON & SOUR CREAM

PANCAKES

apples with cinnamon, caramel sauce

BRIOCHE FRENCH TOAST

berries, maple syrup

ORGANIC OATS BOWL WITH FRUITS

almonds and maple syrup (VN)

VEGETABLES CURRY WITH TOFU & 

PITA BREAD (VN)

COLLECTION EGG DISHES

we’ll fry for you on butter or rapeseed oil and 

we use free range eggs.

• FRIED EGGS

• SCRAMBLED EGGS

• OMELETTE

Condiments: mushrooms, bacon bits, 

smoked ham, chorizo sausage, smoked

salmon, tomatoes, paprika, onion, chives, 

cheese

À LA CARTE

AN EXCEPTIONAL
b r e a k f a s t

EGG BENEDICT

poached egg with ham and hollandaise 

sauce 

EGG ROYALE

poached egg with smoked salmon and 

spinach with hollandaise sauce

EGG FLORENTINE

poached egg with spinach and hollandaise

sauce



À LA CARTE

(VN) – danie wegańskie

Śniadanie w formie bufetu obejmuje powyższe menu à la carte.

Prosimy o złożenie zamówienia u członka zespołu lub bezpośrednio na stanowisku live cooking.

Należy pamiętać, że niektóre z naszych potraw zawierają alergeny. 

Zapytaj członka naszego zespołu, a chętnie wyjaśnimy.

TOST Z AWOKADO Z JAJKIEM 

W STYLU COLLECTION

grillowany chleb pszenny, sałatka 

z awokado, jajko w koszulce

SHAKSHUKA

potrawka z papryki, bobu, pomidorów 

i cebuli z zapiekanym jajkiem, chleb pita

AN EXCEPTIONAL
b r e a k f a s t

JAJKO PO BENEDYKTYŃSKU

jajko w koszulce z szynką, sos holenderski

JAJKO W STYLU ROYALE

jajko w koszulce z wędzonym łososiem, 

szpinak, sos holenderski

JAJKO PO FLORENCKU

Jajko w koszulce ze szpinakiem, sos 

holenderski

JOGURT Z GRANOLĄ I KONFITURĄ 

Z OWOCÓW

PLACKI ZIEMNIACZANE Z CUKINIĄ

Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM I KWAŚNĄ 

ŚMIETANĄ 

AMERYKAŃSKIE NALEŚNIKI

jabłka z cynamonem, sos karmelowy

FRANCUSKIE TOSTY Z BRIOCHE 

borówki, syrop klonowy

ORGANICZNA OWSIANKA Z OWOCAMI

migdały, syrop klonowy (VN)

WARZYWNE CURRY Z TOFU I 

CHLEBKIEM PITA (VN)

DANIA Z JAJ

Smażymy dla Ciebie na maśle lub oleju 

rzepakowym i używamy jajek z wolnego 

wybiegu.

• JAJKA SADZONE

• JAJECZNICA

• OMLET

Dodatki: pieczarki, boczek wędzony, szynka 

wędzona, kiełbasa chorizo, wędzony łosoś, 
pomidory, papryka, cebula, szczypior, ser


