
BREAKFAST BURGER* | 24 PLN  
Burger wołowy w sezamowej bułce, sadzone 
jajko, marynowana czerwona cebula, świeży 
szpinak, jarmuż i domowy sos remoulade.  
Podawany z frytkami. 
*Wymień grillowaną wołowinę na 
wegetariańską opcję od Lindy McCartney. 
(WEGE) 

ENGLISH BREAKFAST | 24 PLN 
Dwa sadzone jajka, grillowane kiełbaski  
i pomidor, chrupiący bekon oraz fasolka  
w stylu farmerskim. Podawane z grzankami  
i świeżą sałatką. 

POLISH BREAKFAST | 24 PLN 
Jajecznica z dwóch jaj, grillowane kiełbaski, 
marynowana czerwona cebula i dwa plastry 
żółtego sera. Podawane ze świeżą sałatą, 
sosem chrzanowym i ciemnym pieczywem. 

FRUIT VEGAN MUESLI | 24 PLN 
(VEGAN) 
Płatki owsiane przygotowane na 
mleku migdałowym z dodatkiem soku 
pomarańczowego, imbiru, syropu klonowego 
oraz prażonych orzechów nerkowca i włoskich. 
Podawane z jabłkiem, malinami i borówkami. 

BACON & EGG FLATBREAD | 29 PLN  
Chrupiący flatbread zapieczony  
z pomidorowym sosem oraz serami Monterey 
Jack oraz cheddarem. Podawany z pomidorkami 
koktajlowymi, papryczkami jalapeño, 
chrupiącymi plastrami bekonu, sadzonym 
jajkiem i szczypiorkiem. 

RICOTTA FLATBREAD | 29 PLN (WEGE) 
Chrupiący flatbread zapieczony  
z pomidorowym sosem oraz serami Monterey 
Jack oraz cheddarem. Podawany z pomidorami 
w sosie balsamicznym, serem ricotta  
i bazyliowo-czosnkowym pesto oraz świeżą 
rukolą. 

MINI BROWNIE | 7 PLN  
Domowe ciasto czekoladowe, podawane z bitą 
śmietaną, siekanymi orzechami, czekoladową 
posypką, sosem czekoladowym hot fudge  
i wisienką. 

MILKSHAKE | 9 PLN  
Słodki koktajl mleczno-lodowy o smaku 
waniliowym. 

MENU
ŚNIADANIOWE
CODZIENNIE DO 12:00 
W cenie każdego śniadania serwujemy herbatę lub kawę z ekspresu, 
przygotowaną tak, jak lubisz. 

BREAKFAST BURGER

FRUIT VEGAN MUESLI

RICOTTA FLATBREAD

ENGLISH BREAKFAST



 KAWY I HERBATY 

Americano         10 PLN 

Kawa biała          11 PLN 

Cappuccino          11 PLN 

Caffe latte          14 PLN 

Caffe latte doppio                            17 PLN 

Espresso          8 PLN 

Espresso doppio                            11 PLN 

Espresso macchiato        9 PLN 

Kawa mrożona         15 PLN 

Herbata  (zapytaj kelnera o wybór smaków)                       9 PLN 

Mleko roślinne          + 2 PLN

Świeży sok 250 ml (z pomarańczy lub grejpfruta)    18 PLN 

Domowa lemoniada (470 ml/ 700ml)                        13/19 PLN  

Kropla Beskidu (niegazowana) 330 ml                        9 PLN 

Kropla Delice (gazowana) 330 ml      9 PLN 

Fuzetea 250 ml         8 PLN 

(cytrynowa z trawą cytrynową, brzoskwinia z hibiskusem, cytrusowa)    

Kinley 250 ml         9 PLN 

(Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale)     

Sok Cappy 355 ml                           9 PLN 

(pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, grejpfrutowy, pomidorowy)      

NAPOJE

@hrcwarsaw @hrcwarsawhardrockcafewarsaw


