
Rosołek 4,- zł
Rosół z kluseczkami
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Gąsieniczka 6,50 zł
Makaron tagliatelle z sosem pomidorowym
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Jeżyk 8,50 zł
Pierś z kurczaka z frytkami i jabłkiem
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Rozgwiazda 4,50 zł
Naleśnik z serem i wiśniami
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Koszyczek 5,- zł
Świeże owoce w koszyku z ciasta
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Soki świeżo wyciskane 
(10cl) 5,- zł

• Sok jabłkowo marchwiowy

• Sok pomarańczowy 
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Szanowni Rodzice!
Cieszymy  się,  że  odwiedzacie  nas  ze  swoimi  pociechami.  Jeśli  tylko

potrzebujecie czegokolwiek –  nie wahajcie się pytać kelnerów! Czasami
nie wszystko widać, ale mamy rozwiązania na wiele problemów:

– specjalne potrzeby żywieniowe – dzieci mają prawo do własnych gustów
kulinarnych.  Mogą  mieć  specjalne  wymagania  (alergie).  Jeśli  macie  specjalne
życzenia – kucharz z pewnością coś wymyśli – nie wahajcie się o to prosić! Nasza
karta to tylko propozycja a dzieci maja prawo marudzić!

– własne posiłki. W przypadku dzieci akceptujemy by przynosili Państwo własne
posiłki. Jeśli potrzeba służymy podgrzaniem, lub podamy wrzątek by przygotować
posiłek w proszku.

– foteliki dziecięce przynosimy na każde życzenie.

– zabawki – zwykle są schowane, ale jeśli trzeba kelner je Państwu udostępni.

– przewijak  dla  niemowląt zlokalizowany  jest  obok  toalety  dla
niepełnosprawnych (za recepcją na końcu korytarza).

– jeśli chcą Państwo nakarmić dziecko piersią polecamy skorzystanie z jednej
z  naszych  lóż,  tam  znajdą  Państwo  więcej  prywatności.  Gdyby  i  to  stanowiło
problem proszę  poprosić  Recepcjonistę  –  bezpłatnie  udostępni  Państwu jedno z
pomieszczeń.

– dzieci mają prawo hałasować, grymasić, zwracać na siebie uwagę – nikt
tutaj nie będzie miał do Was o to pretensji! Zasady savoir-vivre'u obowiązują tylko
dorosłych. Dla dzieci są OPCJONALNE! Bądźcie sobą i pozwólcie na to maluchom!
Bawcie się z dziećmi!

– Wózek to nie samochód. Można go parkować wszędzie, także w restauracji!

– W ciepłe dni zachęcamy dzieci do  zabawy w ogrodzie, ale prosimy by mieli
Państwo zawsze swoje pociechy na oku (można korzystać z altany lub tarasu). 

– Zapraszamy do odwiedzenia naszych zwierząt w ogrodzie.  Zwierzęta można
karmić, ale prosimy by stosować się do zaleceń na tabliczkach i pamiętać, by nie
wkładać rąk za ogrodzenie. Jeśli chcecie kelner przygotuje Wam chleb do karmienia.
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