OFERTA

ŚNIADANIOWA
WYBIERZ SIĘ W KULINARNĄ
PODRÓŻ ZE SŁONĄ WODĄ!

Komfortowe wnętrze restauracji
i orzeźwiający powiew nadmorskiej
bryzy zapewnią atmosferę pełną
relaksu i wytchnienia.

Świeże pieczywo, szeroki wybór
wędlin i serów, ciepłe dania

W zależności od kulinarnych upodobań
na Twój stół mogą trafić dania wpisujące się

i sezonowe sałatki…

w lokalną tradycję kulinarną oraz świeże,

Do tego morskie ryby oraz mnóstwo

doskonale skomponowane posiłki sezonowe.

kolorowych warzyw!

Wszystkie śniadania tworzymy m.in.

Zapraszamy na smakowite śniadania w

ze starannie wyselekcjonowanych warzyw

Restauracji Słona Woda, które serwujemy
codziennie w godzinach od 8.00 do 10.30.

i owoców, świeżych ryb oraz pachnących
grzybów prosto z kaszubskich lasów.

Po regenerującym noclegu możesz rozpocząć

Ceny śniadania:

dzień od celebracji ulubionego posiłku. W ten

dla osób dorosłych – 60 zł,

sposób z radością, zapałem oraz nową energią

dla dzieci w wieku 4-11 lat – 30 zł,

zabierzesz się do pracy lub zwiedzania Trójmiasta.

dla dzieci do 3. roku życia – bezpłatne.

CO NAS WYRÓŻNIA?

JOGURTY NATURALNE I OWOCOWE
Podajemy naszym gościom rozpływające się
w ustach jogurty, zamknięte w małych, szklanych

ŚWIEŻE PIECZYWO

słoiczkach. To idealny pomysł na lekkie śniadanie

Restauracja Słona Woda kusi nie tylko smakiem

lub dodatek do bardziej pożywnych posiłków.

lokalnej kuchni, ale i świeżego, domowego chleba.
Pieczony jest on według sekretnej receptury
naszego szefa kuchni. W Słonej Wodzie już od
rana unosi się aromat pysznego pieczywa,
towarzyszy mu zapach świeżo zmielonej kawy.

DOMOWE WYPIEKI
SERWIS A'LA CARTE

Ukoronowaniem każdego śniadania są domowe,

W kulinarnej, porannej podróży towarzyszyć Ci

słodkie wypieki, przygotowywane przez

będzie nasza wspaniała obsługa, która dopasuje

wspaniałych cukierników. Wśród naszych

śniadania do Twoich upodobań smakowych oraz

specjałów można znaleźć m.in. rozpływające się

przyzwyczajeń. Śniadania a’la carte wyróżniają się

w ustach ciasteczka maślane oraz chrupiące

tym, że nie są z góry ustalone przez obsługę

ciasteczka owsiane.

hotelu. Możesz więc sam wybrać dowolne danie
z karty.

POSIŁKI WEGAŃSKIE I BEZGLUTENOWE
Jeśli wyrazisz taką chęć, z przyjemnością
przygotujemy dla Ciebie posiłki wegańskie lub
wegetariańskie, bezglutenowe lub bezlaktozowe.
Dostosujemy każde danie do Twoich preferencji –
wystarczy, że powiadomisz nas o tym przynajmniej
tydzień wcześniej.

ul. Jana Kilińskiego 11A
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