Menu

4.7

Czas oczekiwania: do 40 minut
Dania przygotowujemy dla Was!
Nie mamy gotowych dań barowych.

Sałatki Salads / Salate
Przystawki Appetizers /Beilagen
Podwędzany rostbef wołowy na sałatce z młodego szpinaku z sosem tatarskim

22zł

Smoked beef sirloin on a salad made of young spinach and tatar sauce/
Gerauchertes Rinderfilet auf Salat aus jungem Spinat und Remoulade

Potrawka z makreli i raków na pszennym blinie z mikro sałatką i kwaśną śmietaną

Rzymska w sosie jogurtowym z jajkiem i dymką

16zł

Roman lettuce in yoghurt sauce with egg and spring onion/

Z kurczakiem i melonem w sosie musztardowo-miodowym
Salad with chicken and melon in mustard and honey sauce/
Salat mit Huhn und Melone in Senf-Honig-Sauce

22zł

Mix sałat i warzyw z krewetkami i truskawkami

Tatar wołowy z truskawkami i awokado

Mix of salads and vegetables with shrimps and strawberries
in a vinegret sauce with chives/
Mischung aus Salaten und Gemuse mit Garnelen und Erdbeeren
in einer Vinegret-Sauce mit Schnittlauch

25zł

Beef tartar with strawberries and avocado/ Rinderzartar mit Erdbeeren und Avocado

Deska francuskich serów z winogronami, orzechami i masłem
(Comte AOP (14- miesięczny dojrzewający), Maroilless AOC Fermier (krowi ser)
Tomme de chevre (kozi ser twarogowy)

27zł

French cheese plate with grapes, nuts and butter/ Franzosische Kaseplatte mit Trauben, Nussen und Butter

25zł

25zł

Pierogi z kaczyną w borowikach

30 zł

Dumplings with duck in boletus / Knödel mit Ente in Steinpilzen

Placek ziemniaczany z rillette ze szpondra wołowego ze świeżymi warzywami

32zł

Potato pancake with rillette with beef brisket and fresh vegetables/
Kartoffelpuffer mit Rillette mit Rinderbrust und frischem Gemuse

Zupy Soups / Suppen
Krem z kiszonego ogórka z chrustem z pora

Chrupiące knedle z cielęciną serwowane na sosie cebulowym

33zł

Crispy dumplings with veal served on onion sauce/ Knusprige Knodel mit Kalbfleisch auf Zwiebelsauce

Polędwiczka wieprzowa na puree ziemniaczanym

z grillowanymi brzoskwiniami i kurkami w sosie z marakuji

35zł

Pork tenderloin with mashed potato with grilled peaches and chanterelles in passion fruit sauce/
Schweinefilet mit Kartoffelpuree mit gegrillten Pfirsichen und Pfifferlingen in Passionsfruchtsose

16zł

Potato cream with fried calf thymus, roasted onions and green onions/
17zł
Kartoffelcreme mit gebratenem Kalbthymus, gerosteten Zwiebeln und Fruhlingszwiebeln

Barszcz grzybowy na zakwasie z ziemniakami i koperkiem

42zł

33zł

Wolfsbarsch auf schwarzen Spaghettiteigwaren mit Artischocken und Romanesco-Blumenkohl.

42zł

Tub gurnard with baked dumplings with cabbage from Charsznica/
Knurrhahn mit gebackenen Knodeln mit Kohl aus Charsznica

Łosoś pieczony w cieście filo z koprem włoskim

Rib eye steak z pieczonym ziemniakiem i chrzanowym sosem beurre- blanc

Salmon baked in filo pastry with fennel and vegetables in caper sauce/
Lachs gebacken im Filoteig mit Fenchel und Gemuse in Kapernsose

i warzywami w sosie kaparowym

18zł
z kandyzowanymi pomarańczami i sorbetem
pomarańczowym
Manor Cake with cream
with candied oranges and orange sorbet/
Gusthofkuchen mit Sahne
mit kandierten Orangen und Orangensorbet

Ciastko z duszą

17zł

z domowym koglem-moglem
i konfiturą z truskawek

A cake „with a soul” with with homemade yolk and sugar
sauce and strawberry jam/
Ein Kuchen „mit einer Seele”, mit hausgemachtem Eigelb
und Zuckersauce und Erdbeermarmelade

z creme patissiere i lodami

Okoń morski na czarnym makaronie spaghetti
Kurek czerwony z pieczonymi pierogami z kapustą charsznicką

Desery Desserts
Kremowka Dworska

Gruszka gotowana w syropie waniliowym

Ryby Fish /Fisch

Beef cheeks with potato gratin and roasted parsley/
Rinderbacken mit Kartoffelgratin und gerosteter Petersilie

52zł

22zł

Crayfish soup with sour cream/ Krebssuppe mit Sauerrahm/
Die Entenbrühe mit Nudeln und Eigel `

Sea bass on black spaghetti pasta with artichokes and romanesco cauliflower/

Goose leg for mashed beans Hansel in dried tomato sauce and onion duet/
Gansekeule fur Bohnenpuree Hansel in getrockneter Tomatensauce und Zwiebel-Duett

18zł

Mushroom borscht with potato and dill/ Pilzborschtsch mit Kartoffeln und Dill`

z karczochami i kalafiorem romanesco

Udko gęsie na puree z fasoli Jaś w sosie z suszonych pomidorw i duetem cebulowym 38zł

Rib eye steak with baked potato and horseradish beurre- blanc sauce/
Rib-Eye-Steak mit gebackener Kartoffel- Meerrettich-Beurreblanc-Sauce

15zł

Krem ziemniaczany ze smażoną grasicą cielęcą, prażoną cebulą i dymką

Zupa rakowa z kwaśną śmietaną

28zł

Spaghetti with seafood in coconut milk sauce/
Spaghetti mit Meeresfruchten in Kokosnussmilchsauce

The duck broth with noodles and yolks/ Die Entenbruhe mit Nudeln und Eigelb

Chicken supreme fillet breast baked in a foam of goat cheese with potato dumplings and grilled leeks/
Hahnchenbrustfiletbrust aus Ziegenkase mit Kartoffelknodeln und gegrilltem Lauch

24zł

Spaghetti z owocami morza w sosie z mleka kokosowego

Bulion kaczy z makaronem i żółtkiem

z kopytkami i grilowanym porem

22zł

Tagliatelle with turkey and grapes in metaxa sauce/
Tagliatelle mit Truthahn und Trauben in Metaxasauce

Cream of pickled cucumber with leek chips/ Sauerrahm-Gurke mit Lauch-Chips

Dania główne Main courses / Hauptgericht
Kurczak filet z piersi supreme pieczony w pianie z koziego sera

Policzki wołowe z gratin ziemniaczanym i pieczoną pietruszką

Spaghetti a'la carbonara with grana padano/
Spaghetti a'la Carbonara mit Grana Padano`

Tagliatelle z indykiem i winogronami w sosie z metaxy

Fricassee from mackerel and crayfish on a wheat pancake with a micro salad and sour cream/
23zł
Frikassee aus Makrelen und Krebsen auf einem Weizenpfannkuchen mit Mikrosalat und Sauerrahm

w sosie vinegret ze szczypiorkiem

Makarony Pasta
Spaghetti a'la carbonara z grana padano

17zł

Pear boiled in vanilla syrup
with creme patissiere and ice cream/
In Vanillesirup gekochte Birne
mit Creme Patissiere und Eiscreme

Strudel czekoladowo-orzechowy
z sosem angielskim

Chocolate-nut strudel with English sauce/
Schokoladen-Nuss-Strudel mit englischer Sose

20zł

48zł

Ceny zawierają podatek VAT/ All taxes included. Karta z zawartą gramaturą i alergenami na życzenie

- Vegetariańskie

- Vegetariańskie na życzenie
Menu 4.7

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

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

Napoje Drinks / Getranke

Szampan:

Herbata RichMont 40 cl

10 zł

RichMontTea / RichMont Tee

RichMont zimowa 40 cl

12 zł

Belle Epoque Brut

Perrier-Jouët
AOC Champagne
Pinot Noir,Pinot Meunier, Chardonay

990,-

RichMont Winter Tea / RichMont Wintertee

RichMont zimowa z alkoholem 40 cl15 zł
RichMont Winter Tea with alkohol/
RichMont Wintertee mit Alkohol

Kawa Coffee / Kaffee:
Espresso
Espresso Macchiato
Espresso Doppio
Caffe crème /LungoDuża czarna

10 zł
11 zł
12 zł
10 zł

Big black coffee / Groser Kaffee

Cappuccino
Mochaccino

Espresso z czekoladą i mlekiem

11 zł
13 zł

Espresso with chocolate and milk
/ Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte
Latte Macchiato
Latte Macchiato z syropem

12 zł
12 zł
13 zł

Latte Macchiato with syrup/ Latte Macchiato mit sirup

Kawa mrożona z gałką lodu i bitą śmietaną 15 zł
Ice cold coffe with ice cream and whipped cream
Eiskaffee mit 1 Kugel Eis und Schlagsahne

Dwór w Zgłobicach
W XIX w. Zgłobicki majątek należał do hrabiny Lanckrońskiej i prawdopodobnie obecny 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 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.

Soki i nektary

145,-

Cuvee
Srebrna Góra
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Jahanniter, Hibernal, Gewurztraminer, Solaris
Hibis '16
Winnica Rodziny Steców,
12,Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Solaris, Sibera, Jutrzenka

90,-

70,-

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

50-

Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi

20 cl

6 zł

Juice – for choice all tastes / Saft (alle geschmacke)

Sok ze świeżych owoców / warzyw
fresh fruit – vegetable juice /
frische Fruchtsäfte – Gemüsesaft

Lemoniada Lemonade/Limonade
Pepsi, 7up, Mirinda
Schweppes Tonic
Woda mineralna CRISTAL
Woda mineralna Cisowianka

20 cl
40 cl

12 zł
16 zł

40 cl

10 zł

20cl
20cl

7 zł
7 zł

50 cl

7 zł

30 cl

7 zł

Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna

70 cl 12 zł

Mineral Water / Mineralwasser

Red Bull

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. Nowi nabywcy rozparcelowanych gruntów zwrócili dobrowolnie dokumenty
nadania ziemi. Później jeszcze kilkakrotnie majątek zabierano i oddawano.

Napoje alkoholowe

Generalny remont zakończony został w 2014 roku i od tego czasu Dwór nazwany dla upamiętnienia Adama Marszałkowicza
"Prezydenckim" rozpoczął swoją nową historię...

Kernling, lub Riesling
Winnica Pałacu Mierzęcin,
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Kernling lub Riesling

More choice in the Big Spirits Menu/ Mehr Auswahl in der Big Spirits Menu

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.

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 (właściciel hoteli Cristal Park), który postanowił
przywrócić świetność zaniedbanej już wówczas posiadłości.

Wina Białe: White Wines - Proposal.
(nasza sugestia)

12 zł

Alcoholic beverages /Alkoholische Getränke

Piwo Pilsner Urquell, Lech, Tyskie
Beer/Bier

Redds

Piwo Trzech Kumpli

Regent, lub Rondo
Winnica Pałacu Mierzęcin,
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Regent lub Rondo

145,-

Cuvee Rouge
Srebrna Góra
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Regent, Rondo, Acolon

90,-

Roch
Winnica Rodziny Steców,
12,Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Regent, Marchal Foch, Rondo
Cristal Premium Selection (Lamita)
Bodega y Vińedos Mauricio Lorca
Mendoza, Argentyna
Cabernet Sauvignon

8,-

70,-

50-

Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi

Piwo Belgijskie Grimbergen 30 cl
Belgian beer /Belgisches Bier

Wina Czerwone: Red Wines - Proposal.
(nasza sugestia)

12 zł
15 cl

6 zł

33 cl
40 cl

9 zł
9 zł

50 cl

12 zł

More choice in the Big Spirits Menu/ Mehr Auswahl in der Big Spirits Menu `

local kraft beer / lokales Kraftbier

Większy wybór w Dużej Karcie Alkoholi
More choice in the Big Spirits Menu/
Mehr Auswahl in der Big Spirits Menu
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