
Zupy Soups / Suppen

Ogórkowa z płatkami sandacza i rukolą na bulionie rybnym 15 zł
Cucumber soup with zander flakes and arugula on fish broth/
Gurkensuppe mit Zanderflocken und Raketensalat auf Fischbrühe

Consomme z ogonów wołowych i borowików z pieczoną sakiewką 19 zł
Consomme of beef tails and porcini mushrooms with a baked pouch/ 
Consomme von Schweinerippchen und Steinpilzen mit einem gebackenen Beutel

Krem z kiszonej kapusty własnego kiszenia 
z szarpaną jagnięciną w aromacie kminku 16 zł
Homemade sauerkraut cream with lamb in carraway aroma/ 
Creme aus hausgemachtem Sauerkraut mit Lamm in Carraway Aroma 

Sałatki Salads / Salate

z kurczakiem, dynią i czosnkiem 20 zł
Salad with chicken, pumpkin and garlic/ 
Salat mit Huhn, Kürbis und Knoblauch

wegetariański mix warzyw z sałatami w sosie wiśniowym
Vegetarian mix of vegetables with lettuce in cherry sauce/ 16 zł
Vegetarische Mischung aus Gemüse mit Salat in Kirschsauce

z chrupiącymi kalmarami i mango 19 zł
Salad with crunchy calamari and mango/ 
Salat mit knusprigen Calamari und Mango

Dania główne Main courses / Hauptgericht

Rib eye steak z pieczonym ziemniakiem w sosie chrzanowym 49 zł
Rib eye steak with baked potato in horseradish sauce/ 
Rib Eye Steak mit gebackener Kartoffel in Meerrettichsauce

Kaczka w śliwkach węgierkach ze skorzonerą i malinami 42 zł
Duck in plums with black salsify and raspberries/ Ente in Pflaumen mit Schwarzwurzeln und Himbeeren

Pieczone pierogi z podudziem z indyka na sosie z białych warzyw  38 zł
Baked dumplings with turkey sauteed on white vegetable sauce/ 
Gebackene Teigtaschen mit Pute sautiert auf weißer Gemüsesauce

Jagniecina kameruńska na chałce z konfiturą cebulową i pudrem z chrzanu 32 zł
Cameroon lamb on a challah with onion jam and horseradish powder/ 
Kamerun-Lamm auf Challa mit Zwiebelmarmelade und Meerrettichpulver

Goleń wołowa w ciemnym sosie z pieczoną dynią i fasolką szparagową  34 zł
Beef shank in a dark sauce with roasted pumpkin and string beans/ 
Rinderhaxe in einer dunklen Sauce mit gerösteten Kürbis und Bohnen

Polędwica z dorsza w sosie z szyjek rakowych i warzyw 42 zł
podawana ze strudlem kapuścianym 
Cod loin in a crayfish and vegetables sauce  served with cabbage strudel/
Kabeljau in einer Krebs- und Gemüsesauce mit Kohlstrudel serviert 

Desery Desserts

Torcik czekoladowo - figowy 
z musem limonkowym i pudrem z liści kafiru 17 zł
Chocolate fig cake with lime mousse and kaffir leaf powder/ 
Schokoladenfeigenkuchen mit Limettenmousse und Kaffir-Blattpulver

Sernik nowojorski z kwaśną śmietaną i jeżynami 19 zł
New York cheesecake with sour cream and blackberries/ 
New York Käsekuchen mit saurer Sahne und Brombeeren

Plaster miodu na konfiturze śliwkowej 
z wędzoną śmietaną i ciastkiem korzennym 17 zł
A honeycomb on plum confiture with smoked cream and a spicy cake/ 
Eine Honigwabe auf Pflaumenkonfitüre mit geräucherter Sahne und einem 
würzigen Kuchen`

Makarony Pasta 

Szef kuchni poleci... 27 zł
Chef recommends... 
Der Küchenchef empfiehlt ... 

`

Menu dla Dzieci 
Children's menu/ Kindermenü 

Rosołek z makaronem 6 zł
Broth / Brühe

Zupa pomidorowa z lanym ciastem 7 zł
Tomato soup with poured dough /
Tomatensuppe mit gegossenem Teig 

Nuggets'y domowe z frytkami 12 zł
Homemade nuggets with chips / Hauptnuggets mit Pommes 

Pierogi z serem na słodko 10 zł
Dumplings with sweet cheese / Knödel mit süßem Käse 

Lody z owocami 10 zł
Ice cream with fruits  / Eis mit Früchten  

Menu dla dzieci serwujemy tylko dla dzieci!
The children's menu is only for children! 

Die Kinderkarte ist nur für Kinder! 

Przystawki Appetizers /Beilagen

Tatar wołowy z wędzonym halibutem, oliwą sosnową i masłem z anchois 25 zł
Beef tartar with smoked halibut, pine oil and anchovy butter/
Beef Tartar mit geräuchertem Heilbutt, Pinienöl und Sardellenbutter 

Pierożki z marynowaną dynią, kozim serem i czosnkiem w sosie z kiszonych buraków
Ravioli with marinated pumpkin, goat cheese and garlic in a pickled beetroot sauce/ 18 zł
Ravioli mit mariniertem Kürbis, Ziegenkäse und Knoblauch in einer eingelegten Rote-Bete-SauceRavioli mit mariniertem Kürbis, Ziegenkäse und Knoblauch in einer eingelegten Rote-Bete-SauceRavioli mit mariniertem Kürbis, Ziegenkäse und Knoblauch in einer eingelegten Rote-Bete-Sauce

Perliczka na sałatce z awokado, pomidorów i pomarańczy w sosie pomarańczowym
Guinea fowl on a avocado salad, tomatoes and oranges in orange sauce/ 21 zł
Perlhuhn auf einem Salat von Avocado, Tomaten und Orangen in Orangensauce 

Menu 4.5

Menu 4.5 
Ceny zawierają podatek VAT/ All taxes included. Karta z zawartą gramaturą i alergenami na życzenie       - Vegetariańskie            - Vegetariańskie na życzenie  



Wina Czerwone: Red Wines - Proposal. 

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

Cuvee Rouge
Srebrna Góra 90,-
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Regent, Rondo, Acolon 

Roch 
Winnica Rodziny Steców, 12,- 70,-
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Regent,  Marchal Foch, Rondo

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

Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi
More choice in the Big Spirits Menu/ Mehr Auswahl in der Big Spirits Menu `

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 wówczas 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.  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.

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) 

Napoje Drinks / Getranke

Herbata Ronnefeldt 10 zł
Ronnefeldt Tea / Ronnefeldt Tee

Kawa Kopi Luwak  95 zł
Kopi Luvak coffee / Kopi Luvak Kaffee

Kawa Alfredo  Coffee / Kaffee:
Espresso 10 zł

Espresso Macchiato 11 zł

Espresso Doppio 12 zł

Caffe crème /LungoDuża czarna 10 zł 
Big black coffee / Groser Kaffee

Cappuccino 11 zł

Mochaccino  Espresso z czekoladą i mlekiem 13 zł
Espresso with chocolate and milk
/ Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte 12 zł

Latte Macchiato 12 zł

Latte Macchiato z syropem 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

Soki i nektary 20 cl   6 zł
Juice – for choice all tastes / Saft (alle geschmacke)

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
fresh fruit – vegetable juice / 40 cl 16 zł
frische Fruchtsäfte – Gemüsesaft

Lemoniada Lemonade/Limonade 40 cl 10 zł

Pepsi, 7up, Mirinda 20cl 7 zł

Schweppes Tonic  20cl 7 zł

Woda mineralna CRISTAL  50 cl 7 zł

Woda mineralna Cisowianka 30 cl  7 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  70 cl   12 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Red Bull 12 zł

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages /Alkoholische Getränke

Piwo Belgijskie Grimbergen 30 cl 12 zł
Belgian beer /Belgisches Bier       15 cl 6 zł

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

Piwo Trzech Kumpli 50 cl 12 zł
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 

Wina Białe: White Wines - Proposal. 

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

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

Sibian XVI '16
Winnica Rodziny Steców, 12,- 70,-
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Solaris, Sibera, Jutrzenka

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

Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi
More choice in the Big Spirits Menu/ Mehr Auswahl in der Big Spirits Menu 

Menu 4.5


