
snIaDaNIa
BrEakfaSt

Śniadania serwujemy od godziny 8:00 do 11:30
Breakfast is served from 8 AM to 11:30 AM

KANAPKI 32 zł
SANDWICHES

  
chleb sołacki / kremowy serek / łosoś wędzony / marynowany ogórek / pomidorki cherry / koperek

sołacki bread / cream cheese / smoked salmon / pickled cucumber / cherry tomatoes / dill

chleb sołacki / pasta jajeczna / szczypiorek / piklowana marchew / sałaty ogrodowe
sołacki bread / egg paste / chives / pickled carrots / garden lettuce

BAJGLE 36 zł
BAGLES

  
sołacki bajgiel / boczek / jajko sadzone / kremowy serek / sałaty ogrodowe / ogórek zielony / pomidor

sołacki bagel / bacon / fried egg / cream cheese / garden lettuce / green cucumber / tomato

sołacki bajgiel / mozzarella / pomidor / pesto bazyliowe / prażony słonecznik / rukola
sołacki bagel / mozzarella / tomato / basil pesto / roasted sunflower / arugula

NA SŁONO (z pieczywem i masłem ziołowym)
SAVORY (with bread and butter)

  omlet z 3 jajek / pomidor cherry / szpinak / pieczarki   29 zł
3 egg omelet / cherry tomato / spinach / mushrooms

omlet z 3 jajek / boczek / cheddar / rukola   32 zł
3 egg omelet / bacon / cheddar / arugula

jajecznica z 3 jajek / szczypiorek   28 zł
3 scrambled eggs / chives

jajecznica z 3 jajek / boczek   29 zł
3 scrambled eggs / bacon

szakszuka ze szczypiorkiem    30 zł
shakshuka with chives

szakszuka z chorizo i szczypiorkiem   34 zł
shakshuka with chorizo and chives

jajka po benedyktyńsku / sałata / pomidor cherry   33 zł
egg benedict / lettuce / cherry tomato

sołackie śniadanie w stylu angielskim   42 zł
kiełbaski / jajko sadzone / fasolka w pomidorach / boczek / pieczarki / tost

sołacki English-style breakfast
sausages / fried egg / beans in tomatoes / bacon / mushrooms / toast



CROQUE

sołacka dama   34 zł
tost / ser / szynka cotto / jajko sadzone / sałata

lady from Sołacz
toast / cheese / cotto ham / fried egg / lettuce

sołacki dżentelmen   32 zł
tost / szynka cotto / ser / sałata

gentleman from Sołacz
toast / cotto ham / cheese / lettuce

NA SŁODKO
SWEET

tost francuski / dżem / masło orzechowe / owoce   26 zł
french toast / jam / peanut butter / fruit

pancake / syrop klonowy / owoce / crunch orzechowy   34 zł
pancake / maple syrup / fruit / nut crunch

croissant z domową konfiturą   11 zł
croissant with homemade jam

owsianka lub jaglanka na mleku / owoce / crunch orzechowy   22 zł
oatmeal or millet porridge on milk / fruits / nut crunch

DODATKI
EXTRAS

kiełbaski (2 szt.)   11 zł
sausages (2 pcs)

bekon (3 szt.)   12 zł
bacon (3 pcs)

jajka poche (2 szt.)   11 zł
poached eggs (2 pcs)

jajka sadzone na maśle (2 szt.)   12 zł
fried eggs in butter (2 pcs)

pasta z awokado   12 zł
avocado paste

sołacki gzik   11 zł
sołacki gzik (quark cheese with cream and chives)

zielone sałaty z warzywami i dressingiem   13 zł
green salads with vegetables and dressing

pieczywo   5 zł
bread

masło   3 zł
butter



NAPOJE / DRINKS

Pepsi / Pepsi max / 7up / tonic Schweppes / Mirinda 0,2 l

woda Cisowianka niegazowana 0,3 l
still Cisowianka water  

woda Cisowianka musująca 0,3 l
sparkling Cisowianka water

woda Cisowianka niegazowana 0,7 l
still Cisowianka water  

woda Cisowianka musująca 0,7 l
sparkling Cisowianka water  

woda mineralna Aqua Panna (niegazowana) 0,25 l
Aqua Panna mineral water (still)

woda mineralna Aqua Panna (niegazowana) 0,75 l
Aqua Panna mineral water (still)

woda San Pellegrino (gazowana) 0,25 l
San Pellegrino water (sparkling)

woda San Pellegrino (gazowana) 0,75 l
San Pellegrino water (sparkling)

sok owocowy (pomarańcza / jabłko / czarna porzeczka) 0,2 l
fruit juice (orange / apple / black currant)

sok owocowy 100% (pomarańcza / jabłko) 1 l
100% fruit juice (orange / apple)

sok świeżo wyciskany (pomarańcza / grejpfrut / mieszany) 0,3 l 
freshly squeezed juice (orange / grapefruit / mixed)

Red Bull (regular / sugar free) 0,25 l

Tonik Fever-Tree (Indian, kwiat bzu, rabarbar, śródziemnomorski) 0,2 l
Fever-Tree Tonic Water (Indian, elderflower, rhubarb, mediterranean)

LEMONIADY / LEMONADE

cytrynowa ze świeżą miętą 0,3 l
lemon with fresh mint

jabłkowa z cynamonem 0,3 l
apple with cinnamon

mango-marakuja 0,3 l
mango-passion fruit

virgin mojito 0,3 l
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SMOOTHIES

tropic (ananas, banan, kokos) 0,3 l
pineapple, banana, coconut

green (szpinak, kiwi, natka pietruszki, pomarańcza) 0,3 l
spinach, kiwi, parsley, orange

yellow (pomarańcza, ananas, mango, marakuja) 0,3 l
orange, pineapple, mango, passion fruit

KAWY / COFFEE 
espresso 0,07 l

espresso doppio 0,14 l

americano 0,17 l

bianco 0,17 l

flat white 0,23 l

cappuccino 0,23 l

latte macchiato 0,25 l

syrop smakowy do kawy
flavored coffee syrup

dodatkowe mleko
extra milk

Każdą kawę możemy podać z mlekiem roślinnym 
(migdałowe / owsiane / sojowe) lub bez laktozy.
Each coffee can be served with plant-based 
(almond / oat / soy) or lactose-free milk.

HERBATY / TEA 

herbaty Althaus (dzbanek 0,38 l)
Althaus tea (0,38 l jug)

czarna / Earl Grey
black / Earl Grey

miętowa
mint

zielona
green 

zielona z jaśminem
green with jasmine

zielona z płatkami słonecznika, bławatka i róż
green with sunflower, cornflower and rose petals

owocowe (do wyboru)
fruit (to choose from)
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