
 

 

        SNÍDANĚ FRÜHSTÜCK 
 

Anglická snídaně Englisches Frühstück  9,80 
3 míchaná vajíčka se šunkou, 1 vícezrnná houska, 
máslo, 0,1 l džusu dle volby, podle vlastního výběru 1 velká káva 
s mlékem, 1 konvička kávy, 1 sklenice čaje nebo 1 horká čokoláda 
 

Snídaně s palačinkami Pancake-Frühstück  10,60 
Čerstvé palačinky, italská selská šunka, avokádo, 
marinovaná rukola a 1 sázené vejce, 0,1 l džusu dle volby, podle  
vlastního výběru 1 velká káva s mlékem, 1 konvička kávy,  
1 sklenice čaje nebo 1 horká čokoláda 
 

Snídaně Borowski Borowski Frühstück  12,90 
Italská selská šunka, bylinkový salám, norský uzený losos, 
eidamský sýr, 1 vařené vejce, džem, máslo, košíček s různými 
druhy chleba, 0,1 l džusu dle volby, podle vlastního výběru  
1 velká káva s mlékem, 1 konvička kávy, 1 sklenice čaje nebo  
1 horká čokoláda 

 
VAJEČNÉ POKRMY EIERSPEISEN 
 

2 sázená vejce přírodní 2 Setzeier naturell  3,80 
s máslem a houskou 
 

2 sázená vejce s dušenou šunkou 2 Setzeier, Schinken  4,50 
s máslem a houskou 
 

3 míchaná vejce s máslem a houskou 3 Rühreier m. Butter u. Brötchen 
přírodní naturell  4,90 
s rajčaty a sýrem mit Tomaten und Käse  5,50 
s dušenou šunkou mit Kochschinken  5,50 
s norským uzeným lososem mit Räucherlachs  7,50 
 

Omeleta ze tří vajec Omelett aus 3 Eiern 
s rajčaty a cibulí mit Tomaten und Zwiebeln  5,50 
se žampióny mit Champignons  5,50 
s dušenou šunkou mit Kochschinken  5,50 
s norským uzeným lososem mit Räucherlachs  7,50 

 
NĚCO NAVÍC EXTRAS 
 

Celozrnné müsli s jogurtem nebo mlékem a ovocem Müsli mit Joghurt o. Milch  3,20 
Porce ovocného salátu Portion Obstsalat  3,50 
Pšeničná houska Weizenbrötchen  1,20 
Vícezrnná houska Mehrkornbrötchen  1,20 
Máslo-Croissant Butter-Croissant  1,70 
Porce másla Portion Butter  0,80 
Bylinkový tvaroh Portion Kräuterquark  1,30 
Porce medu Portion Honig  1,30 
Porce marmelády Portion Konfitüre  1,60 
Porce eidamského sýru Portion Edamer  1,80 
Porce bylinkového salámu Kräuter-Salami  2,90 
Porce italské selské šunky Schinken  2,90 
Porce uzeného lososa Räucherlachs  4,20 



 

 

DOMÁCÍ LIMONÁDY A DRINKY LIMONADEN & DRINKS 
 
Limonáda Vital Vital-Limonade 0,3 l 3,80 
Stolní voda, limetková šťáva, kořen kurkumy, zázvor, anýz, 
meduňka, med 
 
Limonáda „malinové mojito“ Himbeer-Mojito Limonade 0,3 l 3,80 
Maliny, čerstvá máta, malinový sirup, stolní voda 
 
Rybízové Caijo Johannisbeer-Caijo 0,3 l 5,90 
domácí rybízový sirup, Cachaça, 
čerstvá máta, čerstvý rybíz 
 
 
 

PŘEDKRMY & SNACKS VORSPEISEN & SNACKS 
 
Bruschetta „Borowski“ Bruschetta „Borowski“  5,90 
3 křupavé plátky bagety s rajčaty, bazalkou, 
červenou cibulkou, olivovým olejem a česnekem 
 
Kuřecí křidýlka „extra hot“ Chicken Wings 4 kusy 6,50 
marinované Pak Choi 
 
Pečený kozí sýr Ziegenkäse  6,50 
šťavnatá italská selská šunka 
 
Kuřecí plátek v křupavé bylinkové panádě Hähnchenbrustfilet 4 kusy 6,90 
barbecue omáčka 
 
Kořeněná kuřecí prsíčka Würzfleisch  7,80 
kuřecí prsíčka, žampiony, bílé víno a 
kořeněný sýr, worcestrová omáčka, bageta 
 
Křupavé bramborové rösti s uzeným lososem Knuspriger Kartoffel-Rösti  8,90 
křenový krém a čerstvý kopr 
 
 
 

POLÉVKY SUPPEN 
 
Thajská polévka „Mystic“ „Mystic” Thaisuppe  5,60 
s kuřecím masem, zeleninou, kokosovým mlékem, 
limetkou a citrónovou trávou 
 
Krémová rajčatová polévka Tomatencremesuppe  5,60 
s bazalkovými krutony 
 
Malý košíček s chlebem Kleiner Brotkorb  1,50 
 
 
 



 

 

SALÁTY SALATE 
 
Malý salát podle denní nabídky Kleiner Tagessalat  5,80 
 
Selský salát s ovčím sýrem a olivami Bauernsalat  9,50 
listový salát, rajčata, okurky, paprika, červená cibule 
a italská bylinková zálivka 
 
Buket čerstvého salátu Marktfrisches Salatbukett  6,90 
minilisty salátu, paprika, rajčata, okurky, mrkev, 
řeřicha, slunečnicová semínka 
 

na výběr k tomu… 
 

malinová zálivka nebo jogurtu zálivka nebo  
italská zálivka nebo balzamikový ocet a olivový olej 
 

+ restovaná kuřecí játra gebratene Geflügelleber  3,90 
 

+ proužky restovaných kuřecích prsíček gebratene Hähnchenbruststreifen  4,90 
 

+ pečený filet z lososa gebratenes Lachsfilet  8,90 
 
Košík s chlebem Brotkorb  2,50 
 
 
 
NEKYNUTÝ CHLÉB & BURGER FLADENBROT & BURGER 
 
Špaldová chlebová placka „Mediterran“ Dinkel-Fladenbrot „Mediterran“  8,90 
s houbami, rajčaty, cibulí, zakysanou smetanou a horským sýrem 
 
Čerstvě upečená „flaguette na norský způsob“ „Flaguette Norway“  9,50 
francouzské chlebové placičky, norský 
uzený losos, cibule, bylinková zakysaná smetana, 
horský sýr, malá růžička salátu 
 
Hovězí burger Beef Burger ca. 200 g 16,90 
špaldový kváskový chléb, Angus burger, avokádovo-limetkový 
krém, grilovaná slanina, kyselé okurky, minilisty salátu, 
cibule, sýr čedar, křupavé bramborové plátky 
 
 
 
RYBY FISCHGERICHTE 
 
Matjesy „paní domácí“ Matjes „Hausfrauen Art“  10,50 
bylinkový matjesový filet, jogurtový krém s jablky, 
cibulí a kyselými okurkami, brambory s máslem, 
malá růžička salátu 
 
Filet z tresky tmavé v křupavém obalu  Seelachsfilet in Knusperpanade  11,90 
brokolice s máslem a šťouchané brambory 
 
 



 

 

TĚSTOVINY PASTAGERICHTE 
 
Těstoviny s pečenými proužky vepřového filetu Pasta mit Schweinefiletstreifen  11,90 
bazalkový olej, brokolice, žampiony a třešňová rajčátka 
 
Penne s pečeným filetem z lososa Penne mit gebratenem Lachsfilet  12,50 
rajčata, paprika, bylinková smetanová omáčka  
a hobliny horského sýra 
 
Kuřecí prsíčka v sýrovo-vaječné krustě Hähnchenbrust in Käse-Eihülle  12,80 
široké nudle s listovým špenátem, cherry rajčaty a smetanou 
 
 
 
BOROWSKI KLASIKA BOROWSKI KLASSIKER 
 
Brambory pečené v troubě s bylinkovým tvarohem Ofenkartoffel mit Kräuterquark  7,60 
a malou kytičkou salátů 
 
Norská omeleta ze 3 vajec Norwegisches Omelett  9,50 
norský uzený losos, křenovo-koprový krém, cherry rajčata 
 
Pečená drůbeží játra Gebratene Geflügelleber  10,80 
jablečno-cibulová omáčka a šťouchané brambory 
 
Velká zelná roláda plněná mletým masem Große Kohlroulade  11,90 
lahodná omáčka z pečeně a vařené brambory s petrželkou 
 
Pečený vepřový řízek Gebratenes Schweineschnitzel  12,80 
bramborovo-okurkový salát s čerstvými bylinkami 
 
Steak z argentinské hovězí svíčkové  Rinderhüftsteak ca. 180 g 16,90 
omáčka Barbecue, pečené bramborové plátky a růžička salátu 
 
 
 
DEZERTY DESSERTS 
 
Tvarohové lívanečky Quarkkeulchen 2 kusy 6,50 
s jablečným pyré a skořicovým cukrem 
 
Teplý čokoládový fondant  Warmer Chocolate Cube Cake  6,50 
s hořkou čokoládou a lískovými oříšky 
k tomu 1 kopeček vanilkové zmrzliny a nakládané třešně 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOUČNÍKY A DORTY KUCHEN & TORTEN   
 
Moučníky dle denní nabídky Kuchen nach Tagesangebot  3,00 
 
Originální „Dresdner Eierschecke“ Dresdner Eierschecke  3,30 
 
Dort / řezy dle denní nabídky Torte  Schnitte nach Tagesangebot  3,80 
 
Čerstvě upečený jablečný štrůdl Ofenfrischer Apfelstrudel  3,90 
 

s vanilkovou omáčkou mit Vanillesoße  4,80 
 

s vanilkovou omáčkou a zmrzlinou mit Vanillesoße, Eis  5,80 
 

s vanilkovou omáčkou, zmrzlinou a čerstvou šlehačkou mit Vanillesoße, Eis, Schlagsahne  6,60 
 
 
 
ZMRZLINOVÉ POKUŠENÍ VERFÜHRUNGEN IN EIS 
 
Ledová káva Eiskaffee  4,20 
káva s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 
 
Ledová čokoláda Eisschokolade  4,50 
mléko, čokoládová zmrzlina, čokoládová omáčka, šlehačka 
 
Různé ledové mléčné koktejly Verschiedene Milcheisshakes  4,50 
se šlehačkou 
 
Míchaný zmrzlinový pohár Gemischter Eisbecher  5,80 
3 kopečky zmrzliny podle Vašeho přání se šlehačkou 
 
Horké maliny Heiße Himbeeren  5,80 
2 kopečky vanilkové zmrzliny, šlehačka 
 
Jogurtový pohár s borůvkami Heidelbeer-Joghurt-Becher  5,90 
jogurtová zmrzlina, marinované borůvky, jogurtový krém 
s medem, šlehačka 
 
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Shake Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Shake  6,90 
ledové čokoládové mléko, zmrzlina Ben & Jerry’s Chocolate 
Fudge, karamelová poleva, šlehačka, brownie 
 
Malinový pohár Bounty Bounty-Himbeer-Becher  6,90 
kosová zmrzlina, malinový sorbet, maliny, 
čokoládová omáčka, šlehačka, kokosové vločky, Bounty 
 
Nugátový pohár s vlašskými ořechy Walnuss-Nougat-Becher  6,90 
zmrzlina „bílý nugát“, čokoládová omáčka, karamelizované 
vlašské ořechy, šlehačka, krokant, nugátové trubičky Amicelli 
 
 
 
 



 

 

KÁVA, MLÉKO & ČOKOLÁDA KAFFEE, MILCH & SCHOKOLADE 
 
Banánové horké mléko Banana Hot Milk  4,50 
horké mléko, banán, vanilková poleva, skořice 
 
Káva „Holanďan“ Kaffee „Holländer“  4,50 
káva, čokoládová poleva, vaječný likér a šlehačka 
 
Sloní káva Elefantenkaffee  4,50 
káva, likér Amarula z lesního ovoce, čokoládová poleva, 
šlehačka 
 
Čokoládové mokka Schokoladen Mokka  4,50 
espresso, horká čokoláda, skořicová smetana, kávové zrno 
 
Káva „Pralinka” Kaffee „Praline”  4,50 
káva, sirup crème brûlée, šlehačka, 
čokoládové perličky, strouhaný nugát 
 
Čokoláda „Karibik“ Schokolade „Karibik“  4,50 
horká bílá čokoláda, rozinky naložené v rumu, šlehačka, 
čokoládové a kokosové lupínky 
 
Irská káva Irish Coffee  4,90 
káva, Paddy Whiskey, cukr, šlehačka 
 
Čokoláda „Blackberry“ Schokolade „Blackberry“  4,90 
horká čokoláda, ostružinový likér, šlehačka 
čokoládové perličky, brusinky 
 
 
 
STUDENÉ KREACE  
S MLÉČNOU PĚNOU KALTE MILCHSCHAUMKREATIONEN 
 
Ledové Matcha Latte Iced Matcha Latte  4,20 
Matcha, vanilkový sirup, studená mléčná pěna 
 
Ledové Latte Macchiato „Stars & Stripes“ Iced Latte Macchiato  4,50 
ledové Latte Macchiato, čokoládová omáčka, vanilkový sirup, 
maliny, marshmallow 


