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Brunche, pochodzące z tradycji anglosaskiej stają się coraz bardziej 
popularne na całym świecie. Dzisiaj przygotowywane są przeważ-

nie w formie bufetu. Podczas takiego posiłku spożywa się produkty 
typowo śniadaniowe, jak i właściwe obiadom. Brunche w niektórych 
hotelach od Berlina, Paryża, przez Nowy Jork do Singapuru podnoszą 
atrakcyjność porannego posiłku do takiego poziomu, że nawet miej-
scowi mieszkańcy ustawiają się w kolejce, aby zarezerwować stolik. 

 Warto podać przykład brunchu po francusku. Pojawił się tam w la-
tach 80. ubiegłego wieku i obecnie stanowi główny trend kulinarny 
w tym kraju. Dla Francuzów podstawą tego posiłku są słodkie wypieki: 
croissanty, bułeczki z czekoladą i powidłami. Podawane są też omlety: 
czyste, z ziołami, z pieczarkami; różne rodzaje pieczywa, wędliny, pasz-
tety i oczywiście szeroka gama serów, część serwowana na gorąco 
na chrupiącej bagietce. 

Pośród kryształów

Austriacy też nie pozostają w tyle, jeżeli chodzi o brunche. Często 
łączą ten posiłek z atrakcjami turystycznymi i ciekawymi miejscami. 
Dobrym przykładem są Kryształowe Światy Swarovskiego, nieopodal 
Innsbrucku w Tyrolu. Jest to wystawa-muzeum kryształów, którą otwarto 
w 1995 roku. To świat fantazji inspirowany i zaprojektowany przez naj-
większych artystów świata. Składa się z kilkunastu sal dekorowanych 
kryształami oraz zawierających kryształowe eksponaty. Obok mieści 
się równie niezwykły park. 

Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych Austrii. Brunch 
jest tam organizowany w formie bufetu, w niedziele od 10:00 do 13:00. 
Konieczna jest rezerwacja stolika. Cena wynosi 32 EUR dla osoby do-
rosłej, dzieci w wieku 7 – 14 lat 16 EUR, młodsze dzieci – gratis. Przy 
wykupieniu brunchu otrzymuje się 50% zniżki na bilet do muzeum. Po-
siłki te są atrakcją nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców 
Innsbrucku, którzy przyjeżdżają tam całymi rodzinami lub na spotkania 
z przyjaciółmi. Goście mogą dojechać tam specjalnym autobusem na-
leżącym do Kryształowych Światów Swarovskiego. Na menu składa się 
duży wybór wypieków z własnej cukierni, dania jajeczne, ciepłe i zimne 
przekąski, klasyczne zupy kuchni austriackiej, szeroka oferta deserów.

Brunch po szwajcarsku
W organizacji brunchów mistrzostwo osiągnęli Szwajcarzy. Już 30 

lat temu hotele posiadające restaurację zaczęły powszechnie wprowa-
dzać niedzielne brunche. Posiłki te znalazły się też w ofercie restauracji 
i kawiarni zlokalizowanych w większych miastach, takich jak Zurych, 
Genewa, Berno, Lozanna. W anonsach zachęcających do brunchu 
możemy przeczytać m.in.: „Nasz brunch to szczęśliwa mieszanka, 
zarówno dla osób śpiących długo, jak i poszukujących różnorodności. 
Nasz brunch oferuje w stałej cenie wiele słodkich, jak również pikant-
nych dań”, „Od specjalnego musli przez jajecznicę z domowych jajek 
po kiełbaski z syropem klonowym”.

Szwajcarskie bufety brunchowe bardzo często zawierają potrawy 
regionalne. Oprócz słynnych szwajcarskich serów podaje się musli 
oraz rösti. Musli zostało opracowane około 1900 roku przez szwaj-
carskiego lekarza Maximiliana Bircher-Bennera dla jego pacjentów. 
Składa się z płatków owsianych, orzechów, nasion oraz świeżych lub 
suszonych owoców. Musli tradycyjnie przygotowywano z mlekiem lub 
śmietaną i dodawano miód. Dzisiaj często serwowane jest z jogurtem. 
Rösti (mało znane w naszym kraju) to potrawa składająca się głównie 
z grubo tartych, podsmażanych ziemniaków. Pierwotnie było to danie 
śniadaniowe, powszechnie spożywane przez rolników w kantonie Ber-
no. Obecnie jest narodową potrawą Szwajcarów.

Szwajcarzy połączyli ucztę dla ciała z ucztą dla ducha. Dzisiaj 
brunche są wydawane nie tylko w większych miastach, ale przede 
wszystkim w hotelach i restauracjach zlokalizowanych w miejscowo-
ściach turystycznych, w restauracjach na szczytach gór gdzie można 
dotrzeć kolejką (można kupić bilet łączony, czyli brunch plus kolejka) 
lub na statkach pływających po jeziorach. Szwajcarscy hotelarze i re-
stauratorzy, mimo stosunkowo wysokich kosztów organizowania tego 

Słowo brunch wywodzi się z połączenia dwóch angielskich słów: breakfast (śniadanie) i lunch (obiad, 
przekąska). Jest to posiłek jadany późnym rankiem, zwłaszcza w niedzielę, zwykle w godzinach od 10:00 
do 12:00, a nawet do 13:00 lub 14:00. 

Zapraszamy na brunch!

dr Arletta Kowalik

Specjalista od zarządzania i marketingu 
w hotelarstwie

Fot. archiwum restauracji Schilthorn Cableway Ltd.
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niedzielnego posiłku, doceniają tą formę usługi uważając, że jest to 
dobre narzędzie marketingowe. Stali goście nawet tak organizują sobie 
pobyt, żeby być na brunchu.

Dla fanów agenta 007
Gratką dla miłośników przygód Jamesa Bonda jest obrotowa re-

stauracja w Alpach szwajcarskich, mieszcząca się na szczycie Schil-
thorn na wysokości 2970 m. n.p.m. To tutaj w 1968 r. kręcono zdjęcia 
do jednego z filmów o słynnym agencie. Restauracja codziennie ser-
wuje James Bond Brunch, który jest wydawany w godz. 8:00-14:00. 
W szczycie sezonu goście mogą zajmować stolik przez maksymal-
nie dwa obroty restauracji, czyli 90 minut. Konieczna jest rezerwacja. 
Z okien w promieniu 360 stopni roztacza się niesamowity widok na 
góry ze słynną Jungfrau na czele. Oprócz szerokiego wyboru pieczywa, 
jogurtów, owoców, wędlin, serów czy obowiązkowego musli i rösti, od 
godz. 11:00 serwowany jest tzw. ciepły bufet. Znajdują się w nim m.in. 
zupa gulaszowa, pomidorowa i klarowny consommé, pieczeń mięsna, 
kremowy makaron z musem jabłkowym i 10 rodzajów sałatek. Warto 
zaznaczyć, że niektóre dania są sygnowane znakiem „007” np. kawa, 
bułki, burgery. Można też zamówić słynnego drinka Jamesa Bonda. 
Cena brunchu, razem z biletem na kolejkę to wydatek ponad 100 
CHF od osoby.

Posiłek na jeziorze
Niedzielny brunch można też zjeść na statku pływającym po jeziorze 

Thun (dwugodzinny rejs z miejscowości Thun do Interlaken). Cena 
brunchu to 36 CHF plus bilet na statek 45 CHF. Delektując się przy-
smakami z bufetu, można podziwiać zapierającą dech w piersiach pa-
noramę Alp. Warto dodać, że jezioro ma niesamowity, turkusowy kolor.

Podczas brunchu serwowane są: różnorodne pieczywo, ciasta i ro-
galiki, masło, miód, dżemy, jogurty owocowe, musli, owoce, regionalne 

wędliny z masarni w Reutigen oraz sucha kiełbasa i surowy boczek 
z Ballenberg, lokalne sery, jajecznica, rösti i smażony boczek, a także 
kawa, czekolada, mleko, herbata, soki owocowe i zimne napoje.

Brunche w Polsce
W Polsce brunche nie są popularne. Czynione są wprawdzie pewne 

próby, najczęściej w restauracjach drogich hoteli w dużych miastach. 
Warto zaznaczyć, że posiłki te mogą cieszyć się dużą popularnością 
w miejscowościach turystycznych, zwłaszcza w hotelach i restaura-
cjach, które mają piękny widok na góry, jeziora, morze lub panoramę 
miasta oraz w restauracjach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedz-
twie atrakcji turystycznych.

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że brunch to doskonały produkt 
marketingowy, coraz bardziej doceniany i rozwijany na całym świecie. 
Może warto czerpać z dobrych wzorców.

Fot. archiwum restauracji Swarovski Kristallwelten

Wojciech Starzycki prowadzący firmę Winokąt zwyciężył w trzeciej edycji Międzynarodowych Mistrzostw Młodych 
Sommelierów: został jednocześnie Mistrzem Polski Młodych Sommelierów i zdobył tytuł Mistrza Publiczności. W zawodach 
startowało 18 sommelierów – reprezentantów Belgii, Estonii, Finlandii, Grecji, Łotwy i Serbii oraz 12 zawodników z Polski.   

Podwójne mistrzostwo

W    finale konkursu, który odbył się w 28 sierpnia br. w Gdańsku, 
Wojciech Starzycki pokonał Dragisę Damljanovica z Serbii, pra-

cującego dla Norwegian Cruise Line i Łukasza Górskiego, związanego 
z powstającą dopiero w Warszawie restauracją Hub.Praga. Kryterium 
udziału w konkursie był wiek poniżej 30 lat.

Finał przed publicznością na scenie hotelu Mercure Gdańsk Stare 
Miasto poprzedziły zamknięte dla obserwatorów eliminacje, a następnie 
półfinały. Wśród zadań, z jakimi mierzyli się zawodnicy  był test z wiedzy 
o winie, identyfikacja alkoholu, dobór wina do jedzenia oraz zadania 
dotyczące sprzedaży alkoholu i serwisu wina. Finał, odbywający się na 
scenie przed publicznością, sprawdzał przede wszystkim praktyczne 
umiejętności młodych sommelierów: serwis, dobieranie wina do menu, 
zawierał też degustację wina i identyfikację alkoholi.

Jurorzy konkursu – sommelierzy z Polski oraz czterech krajów repre-
zentowanych przez zawodników – podkreślali wysoki poziom uczest-
ników, energię i zapał młodych sommelierów. Zadania konkursowe nie 
były łatwiejsze niż w przypadku zawodów dla bardziej doświadczonych 
w branży, a dodatkowym wyzwaniem był język angielski jako obowią-
zujący podczas konkursu. – Najbardziej cieszyło mnie zadowolenie za-

wodników z wszechstronności zadań na każdym etapie Mistrzostw oraz 
ich postawa, możliwość współpracy z kolegami z innych sommelierskich 
stowarzyszeń narodowych, a także perfekcyjna organizacja zawodów – 
powiedział przewodniczący jury, Tomasz Kolecki.

„Przegląd Gastronomiczny” był patronem medialnym wydarzenia.


