SNÍDANĚ V ESSENSII
podávána od 6:30 do 10:30

KONTINENTÁLNÍ BUFFET

515

váš výběr čerstvě vymačkaných džusů nebo chlazených džusů
káva nebo čaj
vyberte si snídani dle své chuti z nabídky našeho bufetu
čerstvě pečené muffiny a pečivo
výběr cereálií, ovocný nebo přírodní jogurt
výběr čerstvého ovoce

ESSENSIA BUFFET

715

váš výběr čerstvě vymačkaných džusů nebo chlazených džusů
káva nebo čaj
vyberte si snídani dle své chuti z nabídky našeho bufetu
dvě čerstvá vejce nebo vaječné bílky připravené dle vaší chuti
- sázená, míchaná, pošírovaná, vařená nebo omeleta

SNÍDANĚ PRO NEJMENŠÍ

390

váš výběr čerstvě vymačkaných džusů nebo mléko
horká čokoláda
vyberte si snídani dle své chuti z nabídky našeho bufetu
dvě čerstvá vejce připravená dle vaší chuti
- sázená, míchaná, pošírovaná, vařená nebo omeleta
příloha dle vašeho výběru - šunka, párek nebo pečené fazole

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
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JAPONSKÁ SNÍDANĚ

715

váš výběr čerstvě vymačkaných džusů nebo chlazených džusů
konvička zeleného čaje
čerstvé ovoce
čerstvě grilovaný losos, lehce ochucený sojovou omáčkou, miso a zázvor
čerstvá vaječná omeleta - koriandr, chilli a zázvor
miso polévka
nakládaná zelenina
dušené tofu se sezamem
dušená rýže

ARABSKÁ SNÍDANĚ

715

váš výběr čerstvě vymačkaných džusů nebo chlazených džusů
kava nebo čaj, arabská kava na objednávku
černé a zelené olivy
halal salámy
arabské sýry
‘lebna’ – hustý jogurt
‘foul mesdames’ – polní fazole s vařeným vejcem
libanonský chléb
vodní meloun
halawa
datle
sušené fíky

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
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ESSENSIA À LA CARTE
podávána od 6:30 do 10:30

ČERSTVÉ OVOCE A DŽUSY

180

talíř sezonního ovoce
exotický ovocný koktejl
ovocný kompot
lesní plody
jahody
grepové & pomerančové segmenty
čerstvě vymačkaný džus - pomeranč a grapefruit
chlazený džus - jablko, ananas & rajče

120

CEREÁLIE A JOGURTY

180

kukuřičné lupínky
branflakes
weetabix

rýžové lupínky
chocos
bircher müsli

frosties
all-bran
ovesná kaše

bílý nebo ovocný jogurt podávaný se sezonním ovocem

ČERSTVÉ PEČIVO PŘÍMO Z PEKÁRNY

add 100

220

výběr tři kusů z následjících položek:
speciální chléb
dánské pečivo

bílý nebo žitný toust
pain au chocolate

croissant
muffin

podávané s výběrem organických džemů,
pomerančovou marmeládou nebo pravým akátovým medem

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
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SNÍDAŇOVÉ SPECIALITY
PALAČINKY A FRANCOUZSKÝ TOAST
americké palačinky s javorovým sirupem, lesními plody a šlehačkou
podávané s křupavou slaninou
francouzský toust s javorovým sirupem a sezónním ovocem
podávaný s křupavou slaninou

V

V

320
extra 50

320
extra 50

VEJCE
V

vejce Florentine
dvě pošírovaná vejce na anglickém muffinu se špenátem,
holandská omáčka a zelený chřest

390

vejce Benedict
dvě pošírovaná vejce na anglickém muffinu se šunkou,
holandská omáčka

390

fritata s rajčaty, cuketou, špenátem a olivovým olejem

V

370

míchaná vejce se smetanou, pažitkou a uzeným lososem

370

dvě čerstvá vejce nebo vaječné bílky připravené dle vaší chuti
- sázená, míchaná, pošírovaná, vařená nebo omeleta

390

podávaná s grilovanými rajčaty a houbami
přísady dle vašeho výběru – slanina, šunka, sýr, cibule, houby, rajčata
příloha dle vašeho výběru – kuřecí párky nebo pečené fazole

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
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ESSENSIA NÁPOJE
káva, espresso

110

double espresso

130

espresso macchiato

120

cappuccino

120

latte macchiato

120

horká čokoláda

110

studené čokoládóvé mléko

110

HARNEY & SONS FINE TEAS
KLASICKÉ ČERNÉ ČAJE

120

English breakfast tea
má starobylý původ, jeho stopy vedou až k čajům, které Angličané s oblibou pili již v
18.století; je to 100% čínský černý čaj keemum

Darjeeling
čaj darjeeling, “královna čajů”, charakteristický světlou barvou a lahodnou vůní,
je směsí čajů získaných z poupat a podzimních čajů z nejlepších zahrad

OCHUCENÉ & OVOCNÉ ČERNÉ ČAJE

Earl grey supreme

pro znalce čaje earl grey nabízíme prvotřídní earl grey supreme, který se skládá z vyšší
třídy čajů s přídavkem ceylon vintage silver tips doplněnými přírodním olejem z
bergamotu

Hot cinnamon spice

směs černých čajů se skořicí, pomerančovou kůrou a sladkým hřebíčkem

ZELENÉ ČAJE

Japanese sencha

sencha, jinak též “pečený čaj”, má osvěžující travnatou chuť, která je mírně
hořkosladká; je známý svými antioxidačními účinky

Dragon pearl jasmine

nádherné zelené a bílé perličky jasmínu nabízející květinové tóny, které jsou perfektně
vyrovnané ve vznešené chuti a vůni, tento čaj obsahuje antioxidanty

BYLINNÉ ČAJE & OVOCNÉ SMĚSI

Egyptský heřmánek

Egypt nám poskytuje nejkvalitnější heřmánek, ze kterého používáme pouze květy,
ty čaji dodávají neobyčejnou sílu a čerstvé aroma připomínající vůni zelených jablek

Mátová verbena

máta smíchaná s citronovou verbenou, má úžasnou vůni a jiskřivou chuť

Uvedené ceny jsou v Kč a zahrnují DPH.
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