The kids’ zone
Małe co nieco

Something little

Krem pomidorowy 10 PLN
z groszkiem ptysiowym

Tomato cream 10 PLN
with pea puffs

Duże talerze

Big plates

Bolognese 15 PLN
z makaronem

Bolognese 15 PLN
with pasta

Pizza 15 PLN
z serem

Pizza 15 PLN
with cheese

Paluszki z kurczaka 15 PLN
z frytkami i marchewką
gotowaną

Chicken sticks 15 PLN
with french fries and
cooked carrot

Paluszki rybne 15 PLN
z ziemniakami opiekanymi
i salatka Colesław

Fish sticks 15 PLN
with baked potatoes
and Colesław salad

Słodkie przysmaki

Sweet treats

Sałatka owocowa 12 PLN

Fruit salad 12 PLN

Jabłecznik 20 PLN
z lodami waniliowymi

Apple pie 20 PLN
with vanilla ice cream

Znajdź 2
takie same
pizze
Find the
2 matching
pizzas

oc
Połącz kropki, aby zobaczyć fajny ow
Join the dots to reveal a cool fruit

No Meat or Fish
Low Sugar
Low Salt
Ask for allergy details - Prices include VAT

Ile ziarenek groszku uda
Ci się policzyć?

„Bezpłatny pobyt i posiłek dla dzieci” oznacza, że dzieci poniżej 13 roku życia otrzymują
bezpłatne śniadanie, kiedy towarzyszy im co najmniej jedna osoba dorosła zamawiająca
śniadanie. Obiad i kolacja są również bezpłatne, jeśli wybierane są z menu dla dzieci, a dziecku
towarzyszy co najmniej jedna osoba dorosła zamawiająca co najmniej jedną przystawkę lub
danie główne/duży talerz z karty dań. Oferta ta ważna jest tylko w hotelu, w którym zatrzymała się rodzina dziecka, i jest ograniczona do 4 dzieci na stołującą się rodzinę.
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. Lunch and dinner are also free
when chosen from the Kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at
least one starter or main/large plate from the menu. This offer only applies to the hotel in which the
child’s family is staying and is limited to 4 children per dining family.

Czy potrafisz znaleźć drogę w poplątanym spaghetti?

How many peas can
you count?
-

Odpowiedzi: Ananas. Pizze A i D. 24 ziarenka groszku.

Nie zawierają mięsa ani ryb
Niska zawartość cukru
Niska zawartość soli - Poproś o informacje o alergenach
Ceny zawierają VAT

