


Śniadania podajemy do stolików
MARTA DWORAK, PR & MARKETING MANAGER HOTEL QUADRILLE RELAIS & CHÂTEAUX 

H
otel Quadrille w Gdy-

ni, należący do pre-

stiżowej sieci Relais 

& Châteaux, wprowadził nową, 

elegancką formułę serwowanych 

śniadań. Są podawane prosto 

do stolika tak, by gość mógł się 

w pełni zrelaksować i nie musiał 

się niczym kłopotać. Pozwala to 

także na większą interakcję z go-

śćmi oraz dokładne dopasowa-

nie propozycji kulinarnych do ich 

upodobań. 

Hotel proponuje dwa bogate 

zestawy menu: klasyczne (Białe-

go Królika) oraz wegańskie (Alicji) 

nazwami nawiązujące do moty-

wu przewodniego „Alicji w Krainie 

Czarów”. Ten podział świetnie 

się sprawdza i jednocześnie nie 

jest tak oczywisty – część gości 

wybiera opcję roślinną z czystej 

ciekawości i daje się pozytywnie 

zaskoczyć. 

I tak w zestawie śniadanio-

wym Białego Królika znajdziemy 

m.in. selekcję polskich wędlin, 

wybór serów, w tym kozi z brązo-

wym masłem i owocami leśnymi 

oraz wędzony twaróg żuławski 

z czosnkiem niedźwiedzim czy 

wędzonego łososia. 

Menu Alicji to takie propozycje 

jak: twaróg z kiszonych migdałów, 

ser jaglany z glonami, twarożek ze 

słonecznika i nerkowca, ser sojo-

wy z suszonymi pomidorami, tar-

tinki z grzybowym pâté, roślinna 

pieczeń z chrzanem, kimchi czy 

tatar z pomidora. 

Obydwa zestawy zawiera-

ją także kompozycje warzyw, 

zdrowe szoty, pomidorowe gaz-

pacho, desery oraz przygotowy-

wane na miejscu sosy. Przy two-

rzeniu menu ważne było przejście 

z ciężkiego, polskiego śniada-

nia na coś lżejszego, zdrowego 

i o wiele bardziej urozmaiconego. 

Wybierane przez gości na 

miejscu dania na ciepło przygoto-

wywane są na bieżąco przez szefa 

kuchni śniadaniowej, dzięki cze-

mu zachowują świeżość i pełnię 

smaku. Znajdziemy tu tradycyjną 

jajecznicę, omlety, gotowane czy 

sadzone jajka, grillowane kiełba-

ski, naleśniki z kremem serniko-

wym, ale i wegańskie rosti ziem-

niaczane ze szpinakiem i czosn-

kiem oraz tosty z salsą pomidoro-

wą, awokado i kolendrą. 

Ważny akcent to również 

świeże wypieki z piekarni Białego 

Królika – chleby, bagietki, bułki 

czy croissanty. Tworzone na za-

kwasie z najlepszej mąki, długo 

leżakującego ciasta oraz zdro-

wych dodatków. Hotelowi i re-

stauracyjni goście bardzo sobie 

cenią ten element oferty i często 

zakupują chleby na wynos. 

Całości dopełnia francuski ser-

wis wózkowy z najróżniejszymi 

owocami, muesli oraz autorskimi 

konfiturami Marcina Popielarza. 

Taka formuła śniadań dopieszcza 

gościa i pozwala mu poczuć się 

naprawdę wyjątkowo. Oczywiście 

istnieje także możliwość zamó-

wienia śniadania do pokoju.
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