
      - Vegetariańskie            - Vegetariańskie na życzenie        - Vegetariańskie            - Vegetariańskie na życzenie        - Vegetariańskie            - Vegetariańskie na życzenie  

Zupy Soups / Suppen

Bulion wołowy z uszkami mięsnymi i marchwią 19 zł
Beef broth with meat dumplings and carrots/ Rinderbrühe mit Fleischknödel und Karotten

Barszcz grzybowy na zakwasie z ziemniakami i koperkiem 19 zł
Mushroom sourdough borscht with potatoes and dill/ Pilz-Sauerteig-Borschtsch mit Kartoffeln und Dill

Krem z białych warzyw z oliwą ziołową i prażonym słonecznikiem 20 zł
Cream of white vegetables with herbal oil and roasted sunflower seeds/ 
Creme aus weißem Gemüse mit Kräuteröl und gerösteten Sonnenblumenkernen

Ryby Fish /Fisch
Dorsz pieczony w klarowanym maśle z warzywami gotowanymi,
 puree z pasternaku z sosem z palonego kurczaka 32 zł
Cod baked in clarified butter with boiled vegetables, parsnip puree with roasted chicken sauce/ 
Kabeljau in geklärter Butter mit Gemüse, Pastinakenpüree mit gebratener Hühnersauce

Grillowany łosoś z makaronem tagliatelle borowikami i brokułem 54 zł
Grilled salmon with tagliatelle boletus mushrooms and broccoli/ Gegrillter Lachs mit Tagliatelle Boletus Pilzen und Brokkoli

Przystawki Appetizers /Beilagen

Ravioli z łososiem w sosie śmietanowo-maślanym 
z oliwa ziołową i chrupiącymi kalmarami 27 zł
Ravioli with salmon in a cream-butter sauce, herb oil and crispy calamari
Ravioli mit Lachs in Sahne-Butter-Sauce, Kräuteröl und knusprigem Calamari

Klasyczny tatar wołowy z ciepłymi bułeczkami, masłem i oliwą 30 zł
Classic beef tartare with warm rolls, butter and olive oil
Klassisches Rindertartar mit warmen Brötchen, Butter und Olivenöl

Sałatka z grillowanym kurczakiem 26 zł
i warzywami w sosie musztardowym 
Salad with grilled chicken and vegetables in mustard sauce/
Salat mit gegrilltem Hähnchen und Gemüse in Senfsauce

Dania główne Main courses / Hauptgericht

Rib eye stek w sosie z czarnej trufli z domowymi frytkami 59 zł
Rib eye steak in black truffle sauce with homemade fries
Rib-Eye-Steak in schwarzer Trüffelsauce mit hausgemachten Pommes

Wołowina w sosie własnym 38 zł
podana z plackiem ziemniaczanym z kwaśną śmietaną i warzywami gotowanymi  
Beef in gravy, served with potato pancake with sour cream and boiled vegetables
Rindfleisch in Soße, serviert mit Kartoffelpuffer mit saurer Sahne und gekochtem Gemüse

Pieczeń wieprzowa marynowana a'la pastrami 
w delikatnym sosie pieczeniowym na pure chrzanowym 32 zł
Pork roast marinated a'la pastrami in a delicate roast sauce on horseradish puree
Schweinebraten mariniert a'la Pastrami in einer delikaten Bratensauce auf Meerrettichpüree

Filet z kurczaka pieczony z pomidorami i serem mozzarella w sosie szafranowym 28 zł
Chicken fillet baked with tomatoes and mozzarella cheese in saffron sauce
Hähnchenfilet mit Tomaten und Mozzarella in Safransauce

Pęczotto z dynią, kurkami, jarmużem i prażonymi pestkami dyni 23 zł
Pumpkin, chanterelles, kale and roasted pumpkin seeds
Kürbis, Pfifferlinge, Grünkohl und geröstete Kürbiskerne

Desery Desserts

“Ciastko z duszą” z lodami waniliowymi i owocami leśnymi 25 zł
“Cookie with soul' with vanilla ice cream and forest fruit/ 
“Keks mit einer Seele ” mit Vanilleeis und Waldfrüchten

Szarlotka na ciepło z sosem angielskim i musem z malin 27 zł
Warm apple pie with English sauce and raspberry mousse/
Warmer Apfelkuchen mit englischer Sauce und Himbeermousse

Menu ,6,3c

Menu 6.3c

Makarony Pasta 
Penne z warzywami sezonowymi 
w kremowym sosie ziołowym chilli 26 zł 
Penne with seasonal vegetables in a creamy herb chilli sauce
Penne mit Gemüse der Saison in einer cremigen Kräuter-Chili-Sauce

Spaghetti carbonara 28 zł

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

Czas oczekiwania: do 40 minut
Dania przygotowujemy dla Was!

Nie mamy gotowych dań barowych.



Wina Czerwone: Red Wines - Proposal. 

(nasza sugestia)
Regent, lub Rondo
Winnica Pałacu Mierzęcin, 150,-
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Regent lub Rondo

Cuvee Rouge
Srebrna Góra 100,-
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Regent, Rondo, Acolon 

Roch 
Winnica Rodziny Steców, 14,- 80,-
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Regent,  Marchal Foch, Rondo

Cristal Sélection Noire (Lamita)
Bodega y Vińedos Mauricio Lorca 12,- 70-
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 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 na wzgórzu 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  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. 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
zniszczony Dwór wraz  z  Parkiem  nabył  właściciel  sieci  Restauracji  i  hoteli  Cristal  Park,  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) 

Herbata RichMont czajniczek 40 cl 12 zł
RichMontTea / RichMont Tee

Kawa Coffee / Kaffee:
Espresso 10 zł

Espresso Macchiato 11 zł

Espresso Doppio 12 zł

Caffe crème /LungoDuża czarna 12 zł 
Big black coffee / Groser Kaffee

Cappuccino 14 zł

Mochaccino  Espresso z czekoladą i mlekiem 15 zł
Espresso with chocolate and milk
/ Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte 14 zł

Latte Macchiato 15 zł

Latte Macchiato z syropem 16 zł
Latte Macchiato with syrup/ Latte Macchiato mit sirup

Kawa mrożona z gałką lodu i bitą śmietaną 16 zł 
Ice cold coffe with ice cream and whipped cream
Eiskaffee mit 1 Kugel Eis und Schlagsahne

Soki i nektary 20 cl   8 zł
Juice – for choice all tastes / Saft (alle geschmacke)

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 15 zł
fresh fruit – vegetable juice / 40 cl 20 zł
frische Fruchtsäfte – Gemüsesaft

Lemoniada Lemonade/Limonade 40 cl 14 zł

Pepsi, 7up, Mirinda 20cl 8 zł

Schweppes Tonic  20cl 8 zł

Woda mineralna CRISTAL  50 cl 7 zł

Woda mineralna Cisowianka 30 cl  8 zł

Mineral Water / Mineralwasser 70 cl   14 zł

Red Bull 25 cl 14 zł

Lech Free 33 cl 10 zł
alkoholfreies Bier / alcohol free beer

Piwa Beer/ Bier

Grimbergen 30 cl 16 zł

Okocim z beczki 30 cl 10 zł
Keg beer / Fassbier 50 cl 14 zł

Okocim Lager Brzeski, 50 cl 14 zł
Pszeniczne, Lager 0%

Piwo Trzech Kumpli 50 cl 16 zł
local kraft beer / lokales Kraftbier 

Wina Białe: White Wines - Proposal. 

(nasza sugestia)
Seyval Blanc
Winnica Turnau 130,-
Baniewice, Banie, Zachodniopomorskie, Polska
Seyval Blanc

Cuvee
Srebrna Góra 100,-
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Jahanniter, Hibernal, Gewurztraminer, Solaris

Hibis, Hibian, lub Sibian 
Winnica Rodziny Steców, 14,- 80,-
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Solaris, Sibera, Jutrzenka

Cristal Sélection Noire (Lamita)
Bodega y Viºedos Mauricio Lorca 12,- 70-
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 6.3c

Szampan:
Belle Epoque Brut 
Perrier-Jouët 990,-
AOC Champagne 
Pinot Noir,Pinot Meunier, Chardonay

Napoje Beverages / Getranke

Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy
Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy


