
 

 
 
 

Klub Polskiej Rady Biznesu & Restauracja Amber Room 
Polish Business Roundtable Club & Amber Room Restaurant 

 

 
 

Menu śniadaniowo – biznesowe 
 

Croissanty 
Croissants 

Selekcja ,,Danish pastries’’ 
Selection of Danish pastries 

Masło  
Butter 

Selekcja dżemów, miód  
Selection of jams, honey 

Jajecznica polska 
Polish scrambled eggs 

lub / or 
Omlet z chrupiącym boczkiem  

Omelet with crispy bacon 
lub / or 
Omlet 
Omelet 

Cena 59,00 pln 
 

Menu śniadaniowe francuskie 
 

Selekcja pieczywa: croissanty, ,,Danish pastries’’, bagietki, tosty, brioche 
Selection of fresh bread: croissants, Danish pastries , baguettes, toast, brioche 

Dżemy, miód, masło 
Jams, honey, butter  

Selekcja serów i wędlin 
Selection of cheese and Polish cold cuts 

Crepes suzette (naleśniki w emulsji pomarańczowej z brandy) 
Crepes suzette (pancakes in orange emulsion and brandy) 

Quiche z pomidorami, kozim serem i bazylią 
Quiche with tomatoes, goat cheese and basil  

Croque monsieur (tosty z szynką i żółtym serem) 
Croque monsieur (toasts with ham and cheese)  

Omlet ze świeżymi ziołami 
Omelet with fresh herbs 

Waniliowy crème brûlée 
Vanilla crème brûlée  

Ciastko francuskie z kremem patissiere i owocami 
French cake with cream patisserie and fruits  

Cena  89,00 pln 
 
 



 
 
 
 

Klub Polskiej Rady Biznesu & Restauracja Amber Room 
Polish Business Roundtable Club & Amber Room Restaurant 

 
 

 
 

Śniadanie kontynentalne 
 

Selekcja pieczywa (chleb otrębowy, bagietka korzenna, bagietka pszenna) 
Selection of fresh bread (bran bread, spicy baguette, wheat baguette)  

Croissanty pain au chocolat, muffins 
Pain au chocolat croissants, muffins  

Dżemy, miód, masło 
Jams, honey, butter  
Selekcja wędlin 

The selection of Polish cold cuts 
Twaróg ze szczypiorkiem 
Cottage cheese with chives  

Omlet z dodatkami (ser, szynka, boczek, cukinia, brokuły, świeże zioła) 
Omelet with extras (cheese, ham, bacon, zucchini, broccoli, fresh herbs)  

Croque monsieur 
Naleśniki zawijane z serem ricotta i cytryną polane syropem klonowym 

Pancakes with ricotta cheese and lemon, maple syrup 
Cena  89,00 pln 

 
 

Śniadanie dietetyczne 
 

Świeżo wyciskane soki (pomarańczowy, grejpfrutowy, marchewkowy) 
Fresh juices (orange, grapefruit, carrot)  

Granola „Amber” podana z jogurtem naturalnym 
Granola "Amber" served with natural yoghurt  

Delikatny omlet z białek i warzyw (brokuły, cukinia, pomidor) 
Delicate egg white omelet with vegetables (broccoli, zucchini, tomato)  

lub / or 
Tost z awokado, pomidorem 

Toast with avocado, tomato  
Sałatka owocowa (melon, borówka, kiwi, banan) 

Fruit salad (melon, blueberries, kiwi, banana) 
Cena: 79,00 pln 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Klub Polskiej Rady Biznesu & Restauracja Amber Room 
Polish Business Roundtable Club & Amber Room Restaurant 

 
 

 
 
 

Śniadanie Amber 
 

Słodkie bułeczki i croissanty 
Sweet rolls and croissants 

Jajecznica z wędzonym łososiem i szczypiorkiem 
Scrambled eggs with smoked salmon and chives  

lub / or 
Jajka na dowolny sposób podane z dodatkami (chrupiący boczek, frankfurterki, pieczarki) 

Assorted egg dishes served with (crispy bacon, frankfurters, mushrooms)  
Amerykańskie naleśniki polane syropem klonowym 

American pancakes, maple syrup 
Cena: 69,00 pln 

 
Specjały śniadaniowe 

 
Jajecznica polska 

Polish scrambled eggs 
Jajko sadzone z awokado podane na toście z ciemnego pieczywa 

Fried egg with avocado served on whole wheat toast 
Jajecznica z wędzonym łososiem 
Scrambled eggs with smoked salmon  

Omlet z dodatkami (ser, szynka, boczek, cukinia, brokuły, świeże zioła) 
Omelet with extras (cheese, ham, bacon, zucchini, broccoli, fresh herbs)  
Delikatny omlet z białek i warzyw (brokuły, cukinia, pomidor) 
Delicate egg white omelet with vegetables (broccoli, zucchini, tomato)  

Owsianka na mleku z jabłkiem i cynamonem 
Milk porridge with apple and cinnamon  

Jajka po benedyktyńsku na toście z boczkiem, polane sosem holenderskim 
Eggs Benedict, toast, bacon, hollandaise sauce  

Racuchy z jabłkiem i cynamonem podane ze słodką śmietaną 
Pancakes with apple and cinnamon served with fresh cream  

Francuskie tosty cynamonowe podane z borówkami, bananami i orzechami włoskimi 
French cinnamon toasts, blueberries, bananas and walnuts 

Pieczone jabłko z rodzynkami, orzechami i cynamonem podane z lodami waniliowymi 
Baked apple with raisins, nuts and cinnamon, served with vanilla ice cream 

Cena  34,00 pln (jedno danie) 
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