ESSENSIA BREAKFAST
served from 6:30am until 10:30am

ESSENSIA BUFFET BREAKFAST
your choice of freshly squeezed or chilled juice, coffee or tea
select your favourite breakfast items directly from the buffet
(Essensia Buffet Breakfast is included in the B&B room rate)
ENHANCE YOUR BUFFET BREAKFAST WITH
THE FOLLOWING À LA CARTE OPTIONS
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PORRIDGE, BERRIES & FRESH FRUIT
PANCAKES & FRENCH TOAST

american style pancakes with maple syrup, seasonal berries & cream
or served with crispy bacon
french toast with maple syrup and seasonal berries
or served with crispy bacon
EGGS FLORENTINE

V

V

V

poached egg on toasted brioche with spinach & hollandaise sauce,
green asparagus
EGGS BENEDICT

poached egg on toasted brioche with ham & hollandaise sauce
FRESH FARM SCRAMBLED EGGS

with smoked salmon & chives
FRITTATA

V

tomatoes, zucchini, spinach & olive oil
TWO FRESH FARM EGGS OR EGG WHITES

prepared to your liking - fried, scrambled, poached, boiled or omelette
served with grilled tomatoes & mushrooms
your choice of filling – bacon, ham, cheese, onion, mushrooms, tomatoes
your choice of side dish – chicken sausages or baked beans
JAPANESE BREAKFAST
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12.1

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

ESSENSIA BUFFET
váš výběr čerstvě vymačkaných džusů nebo chlazených džusů, káva nebo čaj
vyberte si snídani dle své chuti z nabídky našeho bufetu
(Snídaně Essensia Buffet je zahrnuta v ceně ubytování se snídaní)
DOPLŇTE SVOU BUFETOVOU SNÍDANI
VÝBĚREM À LA CARTE
OVESNÁ KAŠE, LESNÍ PLODY A ČERSTVÉ OVOCE

90

LÍVANCE A FRANCOUZSKÝ TOAST

americké lívance s javorovým sirupem, lesními plody a šlehačkou
podávané s křupavou slaninou
francouzský toast s javorovým sirupem a sezónním ovocem
podávaný s křupavou slaninou
VEJCE FLORENTINE

V

V

V
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150
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dvě pošírovaná vejce na briošce se špenátem,
holandská omáčka a zelený chřest
VEJCE BENEDICT

150

dvě pošírovaná vejce na briošce se šunkou,
holandská omáčka
FRITTATA

rajčata, cuketa, špenát a olivový olej

150
V

MÍCHANÁ VEJCE

150

smetana, pažitka a uzený losos
DVĚ ČERSTVÁ VEJCE NEBO VAJEČNÉ BÍLKY

150

připravená dle vaší chuti - sázená, míchaná, pošírovaná, vařená nebo omeleta
podávaná s grilovanými rajčaty a houbami
přísady dle vašeho výběru – slanina, šunka, sýr, cibule, houby, rajčata
příloha dle vašeho výběru – klobásy nebo pečené fazole
JAPONSKÁ SNÍDANĚ
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