
Menu śniadaniowe

Pobudka!



Niezależnie od tego jak wygląda Twój poranek, w naszym menu na wyśmienite późne śniadanie znajdziesz 
coś w sam raz dla siebie. W każdy weekend 11:00 – 13:00.

Whether you need to get up and go, or you want to sit back and get ready to face the day in a leisurely way, 
our selection of delicious breakfast after breakfast options offer something for everyone.  
Every weekend 11 a.m. till 1 p.m.

Chrupiący francuski tost 48 PLN 
Croque Monsieur z szynką i serem 
Zapytaj o opcję bezglutenową

Lekki Croissant  48 PLN 
z figami i kozim  
serem

Wypiekane bułeczki  48 PLN 
i gotowane na miękko  
dwa jajka

Śniadanie kontynentalne -  48 PLN 
bułeczki i coś do smarowania 
Wybór wypiekanego codziennie rano pieczywa i dżemów, 
marmolad, miodu oraz klasyczna Nutella®

Crispy Croque Monsieur 48 PLN 
cheese & ham French classic 
Gluten free option available

Delight buttery  48 PLN 
croissant with creamy  
goat cheese and fresh fig

Freshly baked bread  48 PLN 
rolls and two soft  
boiled eggs

Continental breakfast -  48 PLN 
bread selection with jams & spreads 
Your choice of white or wholemeal rustic bloomer or rolls and 
your choice of strawberry and reduced sugar fruit jams, plum 
marmalade, honey and Nutella®



Każda opcja śniadaniowa zawiera 
sok i gorący napój

A choice of the following drinks are 
included in all breakfast options – one 
fresh and one hot drink:

Świeżo wyciśnięty sok
pomarańczowy, grejpfrutowy lub mix.  
A może ananasowy?

Freshly squeezed juice
orange, grapefruit or mix.  
What about pineapple?

Gorący napój
Twój wybór kawy, herbaty lub czekolady 
(mleko, napój migdałowy, sojowy, owsiany)

Hot drink
your choice of coffee, tea or chocolate 
(with milk, almond milk, soy or oat)

Ask your server for a choice of  
hot or cold drinks.

Zapytaj obsługę o wybór gorących lub 
zimnych napojów.

Zapytaj o alergeny

Ceny zawierają VAT

Zjedz na miejscu lub zabierz do łóżka. Zamówienie 
możesz bezpłatnie odebrać z Open Lobby Restaurant 

Ask for allergy details

Prices include VAT

Take a seat or take-in. It’s free to collect from our 
Open Lobby Restaurant

DrinksNapoje



„Pomożemy Ci  
dobrze rozpocząć  

Twój dzień...”


