Nápoje

Drinks

Výběr z následujících nápojů
je zahrnut v ceně.

A choice of the following drinks
are included in the price.

Ovocný koktejl

Fruit Smoothie

chlazený, hustý krémový ovocný koktejl
Požádejte prosím obsluhu.

cool, creamy, fruity thick-shake
Ask your waiter.

Ovocný džus

Fruit Juice

jablko, pomeranč, multivitamín

apple, orange, multivitamin

Čaj, káva,
nebo horká čokoláda

Tea, Coffee
or Hot Chocolate

Zeptejte se prosím na naší nabídku.

Ask for our selection.

Kids Stay & Eat Free znamená, že děti do 13 let mohou snídat zdarma, pokud si snídani objedná alespoň jedna dospělá osoba. Jídelní
lístek s kompletním seznamem alergenů obsažených v jednotlivých pokrmech je k dispozici na vyžádání u obsluhy restaurace. Popis
symbolů: (v) vegeteriánský pokrm, (vg) veganský pokrm, (gs) pokrm je vyroben z ingrediencí, neobsahujích lepek, zdravá volba,
(24) pokrm je k dispozici 24 hodin denně. Ceny jsou včetně DPH.

Kids Stay & Eat Free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge when accompanied by at least
one adult ordering breakfast. Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. Symbols
description: (v) vegetarian dish, (vg) vegan dish, (gs) dish is produced utilising non-gluten containing ingredients, healthy
choice, (24) dish is available 24 hours per day. Prices include VAT.

Breakfast menu

Rise and shine

Švédský stůl Kč 415,–

Continental buffet CZK 415,–

Ať už potřebujete vstát a vyrazit, nebo si chcete v klidu sednout a připravit se na den,
v naší nabídce chutných kontinentálních snídaní si vybere každý.

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 continental breakfast options offer something for everyone.

Čerstvě usmažené lívance
v americkém stylu

Jogurt

(v)

silné nadýchané lívance – potřete je tekutým medem
a máslem, ozdobte ovocem, nebo si je dejte se slaninou
a javorovým sirupem jako v severní Americe.

Čerstvý chléb

(v)

bílý nebo celozrnný čerstvý toast, čerstvá bageta

Výběr pečiva

(v)

croissant, chléb s rozinkami, chléb s čokoládou
– vše máslové a nadýchané

Klasické mufiny

(v)

čokoláda, šťavnaté borůvky

Čerstvý ovocný salát

Výběr cereálií

Sušené ovoce, oříšky a semínka

(v)

sušené ovoce s přirozeně vysokým obsahem vlákniny

(v)

Granola, Muesli, Special K, Cornflakes,
Rice Krispies, Weetabix

Freshly Made Pancakes
American Style

sezónní ovoce – vyberte si!

Create your own plate of warming
scrumptiousness to set you up for the day.
We’ve got all the classics
for you to choose from.

Cereal Selection

(v)

Granola, Muesli, Special K, Cornflakes,
Rice Krispies, Weetabix

Vejce

Eggs

(v)

(v)

připravená dle objednávky na měkko,
na hniličko, na tvrdo, smažená, či míchaná

boiled to order soft, medium, hard,
fried, or scrambled

Cheese & Charcuterie

Klobásy – tradiční vepřové
nebo Cumberlandské

Sausages – Traditional Pork
or Cumberland

Emmentál, šunka, salámy a krůtí plátky

Emmental, ham, salami and turkey slices

grilované

simply grilled

Pomazánky & másla

Pastry Selection

Preserves & Spreads

Slanina

Back Bacon

jahodový džem, meruňkový džem, pomerančová
marmeláda, tekutý med, ztuhlý med, sirup s javorovou
příchutí, Nutella, máslo a margarín.

croissant, pain aux raisins, pain au chocolat
– all buttery and flaky

Strawberry jam, apricot jam, orange marmalade, runny
honey, set honey, maple-flavour syrup, Nutella, butter
and margarine

čerstvě grilovaná

freshly grilled

(v)

Vhodná pro zdravé srdce a hladinu cholesterolu. Připravená
z polotučného mléka, vody nebo sójového mléka, dle vašeho
přání. Připravuje se na objednávku – požádejte prosím
obsluhu.

Today’s Breads

Sestavte si vlastní talíř plný hřejivých
pochoutek, které vás připraví na celý den.
Máme pro vás všechny klasické pokrmy,
ze kterých si můžete vybrat.

(v)

Organic fruit-flavoured or plain natural

Stack of thick fluffy pancakes – drizzle with runny honey
and butter, top with fruit, or go North American with bacon
and maple-flavour syrup.

Classic Muffins

(v)

(v)

(v)

Oat Porridge

Fresh Fruit Salad

Good for heart and cholesterol health, made with semiskimmed milk, water or soya milk, as you wish. Made to
order please ask your server

(v)

juicy and zingy, healthy and colourful

Dried Fruits, Nuts & Seeds
Fresh Fruit

(vg)

Seasonal fruits – pick your own!

(v)

Žampiony

Button Mushrooms

(vg)

čerstvé a restované

Rich chocolate, moist blueberry

dried fruits, naturally high in fibre
(vg)

Yoghurt

(v)

Cooked buffet

white or wholemeal fresh rustic bloomer toast,
fresh baguette

Sýry & uzeniny

Ovesná kaše
(v)

šťavnatý, plný zdraví a barev

Čerstvé ovoce

(v)

s ovocnou příchutí nebo čistě bílý

Teplá snídaně

(v)

Čerstvá rajčata

(vg)

opečená na grilu

Pečené fazole

(vg)

sautéed and fresh

Fresh Tomatoes

(vg)

browned under the grill

Baked Beans

(v)

(v)

s vysokým obsahem vlákniny a bílkovin

high-fibre, high-protein

Bramborové placky

Potato Rösti / Hash Brown
Sauté Potato

dozlatova orestované

(v)

golden brown

(v)

