
Zupy:

Krem borowikowy na Tarninówce 12 zł

Zupa z pieczonego ogona wołowego ze szpeclami pietruszkowymi 14 zł

 
Zupa Marsyliańska a'la bouillabaisse  14 zł

Sałatki:

Z wędzonej fety z karmelizowanymi orzechami włoskimi i smażonym jarmużem 21 zł

Filety flądry w maśle orzechowym przekładane czerwonym pesto w towarzystwie mixu 
sałat 23 zł

Danie główne:

Stek wołowy na sosie z białego octu balsamicznego z figami 
podany z ziemniakami gratin i słodko kwaśną skorzonerą 53 zł

Pierś perliczki w śliwkach na dzikim ryżu, chips z szynki crudo, 
liście botwinki 34 zł

Policzki wieprzowe duszone w grzybach podane na kaszotto z 
owocami goi i kaparami 32 zł

Halibut, musztarda pomarańczowa, pure bazyliowe, amarantus, 
seler 38 zł

Kotleciki jagnięce w sosie waniliowym z pieprzem podane na 
szafranowych ziemniaczkach z karmelizowanym burakiem 47 zł

Gicz cielęca w pieczonych pomidorach 45 zł

Desery:

Suflet z sera ricotta z kokosem w towarzystwie konfitury jarzębinowej 17 zł

Torcik czekoladowo-gruszkowy w aromacie kawy kopi luwak 21 zł

Nugat lodowy w sałatce z cytrusów 15 zł

Selekcja lodów i sorbetów 13 zł

Pasty:

Szef kuchni poleci... 26 zł
Menu dla Dzieci:

Rosołek wesołek 5 zł

Jeżyk patriota (filet z kurczaka z 
frytkami i polskim jabłkiem) 12 zł

Koszyczek lodów 9 zł

Przystawki:

Małże Św. Jakuba z emulsją z melisy podane na pikantnej salsie z 
mango 19 zł

Matias w borowikach z orzechami laskowymi i miodem 
gryczanym, pianą z rukoli 17 zł

Carpaccio z pieczonego buraka z kruszonym kozim serem i 
emulsja z szarej renety, musztardowiec  18 zł

Tatar wołowy z sardelami, kawiorem z czerwonego wina z 
rozmarynem 32 zł

Menu 

Menu 2.3
- Vegetariańskie



Dwór w Zgłobicach
W XIX  w.  Zgłobicki  majątek  należał  do  hrabiny  Lanckrońskiej  i  jest  prawdopodobne,  iż  istniejący  dwór  ona  właśnie
zbudowała, a przebudowali nieco później Turnauowie.
Na planie katastralnym z 1848 r. był już zaznaczony zespół dworsko-parkowy pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku. W
drugiej połowie XIX wieku na miejscu drewnianego wzniesiono murowany dwór i zasadzono nowe drzewa (aleję kasztanową).
Wprowadzono też niewielkie zmiany w rozplanowaniu parku. 
W 1895 roku posiadłość należącą  do hrabiny  Miroszowej  podzielono.  W 1886 właścicielem  Zgłobic  był  hrabia  Jan
Zborowski. Po rodzinie Zborowskich właścicielami posiadłości byli Turnauowie.

W trakcie I Wojny Światowej Dwór, który pierwotnie był budynkiem dwukondygnacyjnym w wyniku bombardowania stracił
dach. Podczas odbudowy nie odtworzono w pełni funkcji poddasza.
W 1922r. Zofia Turnau dostała Zgłobice od swojego ojca Jerzego Turnaua, założyciela we Lwowie uczelni Wyższe Kursy
Ziemiańskie Jerzego Turnaua.
W 1924r. Zofia Turnau wyszła za Adama Marszałkowicza, z którym zarządzała majątkiem Zgłobice aż do 1945r. 

Adam Marszałkowicz z Brzezia, herbu Zadora był w latach 1930-1934  pierwszym PREZYDENTEM Tarnowa.
W czasie II Wojny Światowej w wilii obok dworu została uruchomiona produkcja granatów ręcznych tzw. "Sidolówek" na
użytek AK, prowadzona przez Jana Dębskiego, działacza Stronnictwa Ludowego "Piast", posła i wicemarszałka Sejmu RP,
ukrywanego przed okupantem w Zgłobicach. O skali produkcji świadczy fakt, że materiały do produkcji przywożone były
ciężarówkami, a ich rozprowadzaniem zajmował się cały zespół ludzi. 

Działalność  Adama  Marszałkowicza  i  jego  rodziny  (w  wytwórni  pracowały  też  najstarsze  dzieci  Zofii  i  Adama
Marszałkowiczów),  a  w  szczególności  pełniona  przez  niego  funkcja  Powiatowego  Delegata  Rządu  Londyńskiego  
z ramienia AK stały się przyczyną bezprawnego przejęcia na cele reformy rolnej majątku Zgłobice. 

Zgłobice zabrano 23 lutego 1945, ale Zofia Marszałkowicz złożyła odwołanie, w którym wykazała, że majątek Zgłobice nie
przekraczał 50 ha. Majątek został zmierzony przez mierniczego powiatowego i 4 maja 1945 Prezes Wojewódzkiego Urzędu
Ziemskiego  w  Krakowie  zawiadomił  Zofię  Marszałkowicz,  że  "nieruchomość  ziemska  Zgłobice  w  powiecie  tarnowskim
położona ... nie podpada pod działanie przepisów art.2, ust.1 pkt e Dekretu PKWN ...". A 1 sierpnia 1945r. Zgłobice
zostały zwrócone prawowitej  właścicielce,  a  nowi nabywcy rozparcelowanych gruntów zwrócili  dobrowolnie dokumenty
nadania ziemi. 

Później jeszcze kilkakrotnie majątek zabierano i oddawano.
W  dworku  po  wojnie  mieściła  się  szkoła  podstawowa  a  później  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego.
Ostateczną decyzję o zwrocie majątku Zgłobice Ministerstwo Rolnictwa wydało 10 kwietnia 2007 r. Trzy lata później Dwór
wraz z Parkiem nabył Tadeusz Rzońca - znany tarnowski biznesmen, który postanowił przywrócić świetność zaniedbanej już
wówczas posiadłości i przywrócić jej pierwotny blask.
Generalny remont zakończony został w 2014 roku i od tego czasu Dwór nazwany dla upamiętnienia Adama Marszałkowicza
"Prezydenckim" rozpoczął swoją nową historię... 

„Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”

(A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, ks.I, Gospodarstwo) 

Herbata Ronnefeldt 10 zł

***** Kawa Kopi Luwak  95 zł*****

Kawa Alfredo:
Espresso 10 zł

Espresso Macchiato 11 zł

Espresso Doppio 12 zł

Caffe crème /LungoDuża czarna 10 zł

Cappuccino 11 zł

Mochaccino  Espresso z czekoladą i mlekiem13 zł

Cafe Latte 12 zł

Latte Macchiato 12 zł

Latte Macchiato z syropem 13 zł

Kawa mrożona z gałką lodu i bitą śmietaną 15 zł

Sok 20 cl   6 zł

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
40 cl 15 zł

Pepsi, 7up, Mirinda 20cl 6 zł

Schweppes Tonic  20cl 6 zł

Woda mineralna  30 cl  6,5 zł

Woda mineralna  70 cl   12 zł

Red Bull 12 zł

Napoje alkoholowe:

Piwo Belgijskie Grimbergen 30 cl 12 zł
      15 cl 6 zł

Piwo Pilsner Urquell, Lech, Tyskie 33 cl 9 zł
Redds 40 cl 9 zł

Cydr Słowiański 33 cl   9 zł

Większy wybór w Dużej Karcie Alkoholi

Wina Czerwone: 
(nasza sugestia)

Regent, lub Rondo
Winnica Pałacu Mierzęcin, 
(Polska Winnica Premium) 145,-
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Regent lub Rondo

Novum Cuvee  
Winnica Uniwerytetu Jagiellońskiego, 
“Nad Dworskim Potokiem” 110,-
Łazy k/Bochni, Małopolska, Polska
Maréchal Foch, Leon Millot 

Regent
Srebrna Góra 14,- 90,-
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Regent

Cristal Premium Selection (Lamita)
Bodega y Vińedos Mauricio Lorca 8,- 50-
Mendoza, Argentyna 
Cabernet Sauvignon

Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi

Wina Białe:
(nasza sugestia)

Kernling, lub Riesling
Winnica Pałacu Mierzęcin, 
(Polska Winnica Premium)  145,-
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Kernling lub Riesling

Cuvee
Srebrna Góra 14,- 90,-
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Jahanniter, Hibernal, Gewurztraminer, Solaris

Hibernal
Winnica Chodorowa 85,-
Pogórze Rożnowskie, Małopolska, Polska  
Hibernal

Cristal Premium Selection (Lamita)
Bodega y Viºedos Mauricio Lorca 8,- 50-
Mendoza, Argentyna 
Chardonnay

Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi

Menu 2.3


