
 

 

ŚNIADANIA 
 
Śniadanie przynosimy każdego poranka pod drzwi domku, dostarczamy je o godz. 9:00, 9.30, 
10.00 
Prosimy o wybranie potraw i przekazanie wypełnionej karty śniadaniowej w formie zdjęcia na 
numer telefonu recepcji +48 537 171 777 do godz. 17.00 dnia poprzedniego.  
Istnieje możliwość wyboru potraw bez glutenu, bez laktozy i wegetariańskiej.  
 
Data: _________________________________________ 

Nazwa domku: _________________________________ 

Godzina dostarczenia śniadania: __________________  

Łączna ilość osób dorosłych zamawiających śniadania: _____________  

Łączna ilość dzieci zamawiających śniadania:  ____________________ 

 
Wraz ze śniadaniem osoby dorosłe otrzymują kapsułki do kawy, odpowiednio do ilości osób - 
ekspresy do kawy znajdują się w każdym domku. Dzieci otrzymują ekologiczną herbatkę 
owocową do samodzielnego zaparzenia w domku.  
 
A jak AROMATYCZNE SERY /  ilość porcji dorośli  ____________  / ilość porcji dzieci  ____________ 
➀ Aromatyczne sery krojone   ➁ Domowy twarożek ze szczypiorem i kiełkami   ➂ Sezonowe 
świeże warzywa   ➃ Masło   ➄ Chrupiące pieczywo 
 
B jak BORÓWKA WANILIOWA / ilość porcji dorośli  __________  / ilość porcji dzieci  ________ 
➀ Borówki   ➁ Truskawki albo maliny, w zależności od kalendarza zbiorów   ➂ Trzy waniliowe 
chrupiące tosty oprószone cukrem pudrem   ➃ Serek z wanilią   ➄ Ciasteczka jaglane z 
siemieniem lnianym 
 
C jak CHIA  KOKOSOWA /  ilość porcji dorośli  ____________  / ilość porcji dzieci  ____________ 
➀ Chia na mleku z syropem klonowym i wiórkami kokosowymi   ➁ Maliny albo truskawki, w 
zależności od kalendarza zbiorów   ➂ Domowy dżem   ➃ Regionalny miód   ➄ Masło    
➅ Chrupiące pieczywo tostowe 
 
D jak DOSKONAŁA JAJECZNICA /  ilość porcji dorośli  _________ / ilość porcji dzieci  _________ 
➀ Doskonała jajecznica ze szczypiorem z dwóch jaj smażona na maśle   ➁ Pachnące wędliny 
sąsiedzkie   ➂ Sezonowe świeże warzywa   ➃ Masło   ➄ Chrupiące pieczywo 
 
E jak EKOLOGICZNE  PARÓWKI / ilość porcji dorośli  __________  / ilość porcji dzieci _________ 
➀ Ekologiczne dwie pieczone parówki   ➁ Pachnące wędliny sąsiedzkie   ➂ Sezonowe świeże 
warzywa   ➃ Keczup   ➄ Masło   ➅ Chrupiące pieczywo 
 
*Cena	za	śniadanie	–	30	zł/os	dorosła,	20	zł/dziecko	do	12	roku	życia.	*Cena za śniadanie - 35 zł/os dorosła, 25 zł/dziecko do 12 roku życia.


