BUFET ŚNIADANIOWY
w Restauracji Zeppelin

BUFFET BREAKFAST MENU
at Zeppelin Restaurant

ŚNIADANIE · BREAKFAST

39 PLN

/ osoba / person

Śniadanie serwujemy
Breakfast is served

07:00-10:00
07:00-10:00

Jeżeli Państwa życzeniem jest rezerwacja stolika zapraszamy do kontaktu
If your wish is to book a table please contact us
restauracja@hotelwm.pl
biuro@hotelwm.pl
Tel. 58 322 24 43
Tel. 58 305 22 55

W Restauracji Zeppelin sprawiamy, że śniadania są naprawdę
wyjątkowe. Poranny posiłek w formie bufetu śniadaniowego
cieszy się uznaniem naszych Gości, którzy cenią sobie bogaty
wybór potraw i profesjonalną obsługę.

MENU BUFETU ŚNIADANIOWEGO:
Wykwintny bufet zimny:

Wędliny: drobiowa, wieprzowa, salami, tradycyjna wędlina z Kaszub bez konserwantów
Sery: żółty, wędzony, Camembert, ser twarogowy, serek wiejski
Ryby wędzone, koreczki śledziowe
Sezonowe warzywa i owoce

Dania ciepłe, zamawiane u kelnera:

Jajka gotowane
Jajecznica
Jajka sadzone na bekonie
Omlety
Parówki
Polska kiełbasa smażona z cebulką
Owsianka
Ciepłe kakao
Tradycyjne ciepłe mleko, ciepłe mleko o niskiej zawartości laktozy

Pieczywo i ciasta:

Chleb: pszenny, razowy, żytni, wieloziarnisty
Mini bułeczki pszenne, ciabatta
Ciasta własnego wypieku

Napoje gorące:

Świeżo parzona, aromatyczna kawa
Wielosmakowe herbaty: klasyczna, zielona, owocowa

Napoje zimne:
Soki
Woda mineralna

In Zeppelin Restaurant we make the breakfast truly exceptional.
The morning meal in the breakfast buffet form meets our Guests
expectations who appreciate the wide selection of dishes and
professional service.

BUFFET BREAKFAST MENU:
Exquisite cold buffet

Cured meat: chicken, pork, salami, traditional Kashubian cured meat
Cheese: yellow, smoked, Camembert, cottage cheese
Smoked fish, herring appetizers
Seasonal vegetables & fruits

Hot dishes, ordered from the waiter

Boiled eggs
Scrambled eggs
Eggs fried on bacon
Omelettes
Sausages
Polish sausage fried with onion
Porridge
Hot cocoa
Hot traditional milk, hot milk with low lactose content

Breads & cakes

Breads: wheat, wholemeal, rye, multigrain,
Wheat mini buns, ciabatta,
Homemade cakes

Hot drinks

Freshly brewed aromatic coffee
Wide selection of teas: classic, green, fruit

Cold drinks
Juices
Mineral water

Zapraszamy do polubienia nas na
Please like us on

Hotel Wolne Miasto
Restauracja Zeppelin
80-834 Gdańsk
ul. Św. Ducha 2

