
 
Śniadanie kontynentalne serwowane w koszu do domku/apartamentu 

 (osoba dorosła: 25 PLN/os., małe dziecko: 10 PLN) 
Śniadanie kontynentalne serwowane w koszu do domku/apartamentu na wcześniej ustaloną godzinę (w godzinach 7.30-11). 

 W skład śniadania wchodzą: 
 

*bułka (1 szt./os.) 
*2 kromki chleba ( żytni i razowy) 

*rogal (1 szt. na 2 os.) 
*masło 
*musli 

*jogurt owocowy  (1 szt. na os.) 
*mleko łaciate 3,2% w kartoniku (0,5 l na 2 os.) 

*owoc (1 szt. na os.) 
*dżem 
*miód 

*twarożek wiejski 
*wędlina (2 plasterki na os.) 

*ser żółty ( 2 plasterki na os.) 
*pomidor (2 plasterki na os.) 
*ogórek (2 plasterki na os.) 

*herbata czarna (1 koperta na os.) 
*kawa z ekspresu dostępna w świetlicy 

 
Śniadanie z daniem na ciepło serwowane w świetlicy (pełny zestaw)  

(osoba dorosła: 30 PLN/os., małe dziecko: 15 PLN) 
Śniadanie serwowane w serwowane w świetlicy na wcześniej ustaloną godzinę (w godzinach 7.30-11). 

 W skład śniadania wchodzą danie na ciepło (do wyboru) oraz: 
 

*bułka (1 szt./os.) 
*2 kromki chleba ( żytni i razowy) 

*rogal (1 szt. na 2 os.) 
*masło 

*musli/płatki kukurydziane 
*jogurt owocowy  (1 szt. na os.) 

*mleko (0,5 l na 2 os.) 
*owoc (1 szt. na os.) 

*dżem 
*miód 

*twarożek wiejski 
*wędlina (2 plasterki na os.) 

*ser żółty ( 2 plasterki na os.) 
*pomidor (2 plasterki na os.) 
*ogórek (2 plasterki na os.) 

 
Danie na ciepło do wyboru: 

*parówki (2 szt./os.) z musztardą i keczupem 
*jajecznica na maśle (2 jajka na os.) 

*jajka (2 szt. os.) (ugotowane na miękko lub na twardo) 
*kaszanka podsmażona na maśle (1 kaszanka ok 200 g na os.) 

 
Gorący napój: 

*herbata w dzbanku 
*kawa z ekspresu 

 
Zimny napój: 

*woda mineralna 
*sok  

 
Śniadanie serwowane w serwowane w świetlicy (zestaw mini) 

 (osoba dorosła: 15 PLN, małe dziecko 5 PLN) 

Śniadanie  serwowane w świetlicy na umówioną godzinę. W skład śniadania wchodzi danie na ciepło (do wyboru) serwowane z pieczywem (do 

wyboru) masłem, oraz gorący napój : 

Danie na ciepło do wyboru: 
*parówki (2 szt./os.) z musztardą i keczupem 

*jajecznica na maśle (2 jajka na os.) 
*jajka (2 szt. os.) (ugotowane na miękko lub na twardo) 

*kaszanka podsmażona na maśle (1 kaszanka ok 200 g na os.) 
 

Pieczywo do wyboru: 
*2 kromki chleba razowego 

*2 kromki chleba żytniego na zakwasie 
* 1 bułka pszenna 

 
Gorący napój: 

*kawa z ekspresu 
*herbata do wyboru 

 
 


