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Dworskie Menu
,8.2 luty 2022

Przystawki Appetizers /Beilagen
Deska serów regionalnych (dla 2, lub 4 osób)
100gA board of regional cheeses (2/4 people) /Eine Platte mit regionalen Käsesorten (2/4 Personen) (1,7) 200g
Krewetki duszone w maśle czosnkowym z pomidorkami cherry, chilli i grzanką (200g)

Sałatki Salads /Salate

36,65,36,-

Shrimps stewed in garlic butter with cherry tomatoes, chilli, and toast/
In Knoblauchbutter gedünstete Garnelen mit Kirschtomaten, Chili und Toast (1,2)

Tatar wołowy podawany z pieczywem i masłem pietruszkowym

42,-

(180g)

Beef tartare served with bread and parsley butter/ Rindertatar serviert mit Brot und Petersilienbutter (1,3)

Z marynowanym kurczakiem i sosem Cezar

(mix sałat, pomidor, ogórek, czerwona cebula, ziołowa grzanka) 38,-

With marinated chicken and Caesar sauce (mix of lettuces, tomato, cucumber, red
onion, herbal toast)/ Mit mariniertem Hühnchen und Caesarsauce (gemischter Salat,
Tomate, Gurke, rote Zwiebel, Kräutertoast) (1,7) (300g)

Z buraka i mango z cytrusowym sosem

(mix sałat, gorgonzola, migdały, ziołową grzanka) (320g)

32,-

Beetroot and mango with citrus sauce (Gorgonzola, salad mix, almonds, herbal
toast)/ Rote Beete und Mango mit Zitrussauce (Gorgonzola, Salatmix, Mandeln,
Kräutertoast) (1,7)

Zupy Soups / Suppen

Bulion drobiowo wołowy z pulpecikami i makaronem (250ml)
Dworski żur na domowym zakwasie

ze swojską wędzonką, leśnymi grzybami jajkiem i kwaśną śmietaną (250ml)

27,-

Manor sour rye soup with homemade sourdough with home-made smoked meat, forest mushrooms, egg and sour cream/
Guts-Roggensuppe mit hausgemachtem Sauerteig mit hausgemachtem Räucherfleisch, Waldpilzen, Ei und Sauerrahm (1,3,7,9)

Krem z kiszonego ogórka z krokietem z kaszanki

(250ml)
Cream of pickled cucumber with black pudding croquette/ Gurkencreme mit Blutwurstkrokette (1,7,8,9)

25,-

Barszcz grzybowy na zakwasie z ziemniakami

27,-

(250ml)
Mushroom sourdough borscht with potatoes/ Pilz-Sauerteig-Borschtsch mit Kartoffeln (1,7,9)

Krupnik staropolski (250ml)

25,-

Alergeny/ Alergens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

gluten gluten
skorupiaki crustaceans
jaja eggs
ryby fishes
orzeszki ziemne peanuts
soja soy
mleko i pochodne milk
orzechy nuts
seler celery
gorczyca mustard
nasiona sezamu esame seeds
dwutlenek siarki sulphur dioxide
łubin lupine
mięczaki molluscs

- Bezglutenowe na życzenie
- Vegetariańskie

-

- Vegetariańskie na życzenie

Ceny w PLN zawierają podatek VAT
Prices in PLN. All taxes included.

z pomidorkami cherry i szpinakiem (300g)

33,-

Fusilli z kurczakiem i warzywami w sosie koperkowym (300g)

36,-

Pappardelle in cheese sauce with cherry tomatoes and spinach/
Pappardelle in Käsesauce mit Kirschtomaten und Spinat (1,3,7)
Fusilli with chicken and vegetables in a dill sauce/
Fusilli mit Hühnerfleisch und Gemüse in Dillsauce (1,3,7)

Spaghetti z warzywnymi pulpecikami
Spaghetti with vegetable meatballs in parsley and tomato sauce/ (300g)
Spaghetti mit Gemüsebällchen in Petersilie und Tomatensauce (1, 3)

38,-

Ryby Fish /Fisch

Dania główne Main courses / Hauptgericht
Rostbef wołowy w sosie serowym

Pappardelle w sosie serowym

w sosie pietruszkowo pomidorowym

Old Polish soup with barley groats/ Altpolnische Suppe mit Gerstengrütze (1,7,9)

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

Makarony Pasta

23,-

Chicken and beef broth with meatballs and noodles/ Hühner- und Rinderbrühe mit Fleischbällchen und Nudeln (1,3,9)

Pieczony Sandacz

z ziemniakami pieczonymi w maśle czosnkowym i marynowanym burakiem (360g)

72,-

Pierś z perliczki supreme z pure z kalafiora orzechów włoskich i musu z gruszki z cynamonem

48,-

Beef roast beef in cheese sauce with potatoes baked in garlic butter and marinated beetroot/
Roastbeef vom Rind in Käsesauce mit in Knoblauchbutter gebackenen Kartoffeln und marinierter roter Bete (7)
Breast of guinea fowl supreme with cauliflower puree of walnuts and pear mousse with cinnamon/ (340g)
Perlhuhnbrust supreme mit Blumenkohlpüree von Walnüssen und Birnenmousse mit Zimt (7,8)

na musie z warzyw korzennych i sosie z winogron

56,-

Grillowany łosoś z salsą mango i kolorowym ryżem (350g)

54,-

Baked Zander with root vegetable mousse and grape sauce/ (350g)
Gebackener Zander mit Wurzelgemüse-Mousse und Traubensauce (4,7,9)
Grilled salmon with mango salsa and colored rice/
Gegrillter Lachs mit Mango-Salsa und buntem Reis (4)

Placek ziemniaczany z policzkiem wołowym
z sosem z pieczonych warzyw i sałatką z kwaszonych ogórków (350g)

Potato pancakes with beef cheek with fried vegetables sauce and pickled cucumber salad/
Kartoffelpuffer mit Rinderbacke mit gebratener Gemüsesauce und eingelegtem Gurkensalat (1,3,7)

Schab z młodego prosiaka z pure z ziemniaka i buraka z miksem sałat

(400 g)

46,-

Dworski sernik z musem śliwkowym (180g)
48,-

Pork loin of a young pig with mashed potatoes and beetroot with a mix of lettuces/
Schweinelende vom jungen Schwein mit Kartoffelpüree und roter Bete mit einer Salatmischung (7,10)

Pełnoziarniste pierożki z wędzonym twarogiem ziemniakiem boczkiem i palonym masłem

34,-

Wholemeal dumplings with smoked cottage cheese, potatoes, bacon and roasted butter/ (400g)
Vollkornknödel mit geräuchertem Hüttenkäse, Kartoffeln, Speck und gerösteter Butter (1,3, 7)

Pieczona cukinia z reliszem pomidorowo paprykowym i wędzonym tofu (350g)
Baked zucchini with tomato and pepper relish and smoked tofu/
Gebackene Zucchini mit Tomaten-Paprika-Relish und Räuchertofu

Desery Desserts
29,-

Court cheesecake with plum mousse/ Hofkäsekuchen mit Pflaumenmousse (1,3,7)

Tarta pistacjowo kokosowa ze słonym karmelem

(180 g)

Tarta z lemon curd, białą czekoladą i frużeliną z borówek
40,-

29,-

Pistachio and coconut tart with salty caramel/
Pistazien-Kokos-Tarte mit salzigem Karamell (1,3,7,8)

29,-

Lemon curd tart, white chocolate, and blueberry jelly/ (150g)
Lemon Curd Tarte, weiße Schokolade und Blaubeergelee (1,3,5,7)

Ciasto czekoladowe z sorbetem

28,-

Chocolate cake with sorbet/Schokoladenkuchen mit Sorbet (150g) (1,3,7)

V
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Napoje Beverages / Getranke
Herbata imbryk

14,-

Tea / Tee (40 cl)

Kawa Coffee / Kaffee:
Espresso
Espresso Macchiato
Espresso Doppio
Caffe crème /Lungo Duża czarna

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

10,12,14,14,-

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

Belle Epoque Brut

Big black coffee / Groser Kaffee

Cappuccino
Mochaccino

16,-

Espresso z czekoladą i mlekiem

17,-

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

Espresso with chocolate and milk/
Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte
Latte Macchiato
Latte Macchiato z syropem

Wina Białe: White Wines - Proposal.

16,16,17,-

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

19,-

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

Latte Macchiato with syrup/
Latte Macchiato mit sirup

Kawa mrożona

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

Soki i nektary

Dwór w Zgłobicach

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

9,-

Sok ze świeżych owoców / warzyw (20 cl)

18,26,-

fresh fruit – vegetable juice /
frische Fruchtsäfte – Gemüsesaft

(40 cl)

Lemoniada Lemonade/Limonade (40 cl)
Pepsi, 7up, Mirinda
(20cl)
Schweppes Tonic
(20cl)
Woda mineralna CRISTAL (50 cl)
Woda mineralna Cisowianka (30 cl)

17,9,9,9,-

Mineral Water / Mineralwasser

(70 cl)

9,18,-

Red Bull
Lech Free

(25 cl)

18,-

(33 cl)

12,-

alkoholfreies Bier / alcohol free beer

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.

Piwa Beer/ Bier
Grimbergen
Okocim z beczki

Szampan:

(30 cl)

17,-

Keg beer / Fassbier

(30 cl)
(50 cl)

12,16,-

Okocim

butelka
Pszeniczne, Lager 0%

(50 cl)

16,-

Piwo Trzech Kumpli

(50 cl)

19,-

local kraft beer / lokales Kraftbier

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

Hibis, Hibian, lub Sibian
Winnica Rodziny Steców, 15,85,Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Solaris, Sibera, Jutrzenka
Cristal Sélection Noire (Lamita)14,75Bodega y Viºedos Mauricio Lorca
Mendoza, Argentyna
Chardonnay
Większy wybór win w Dużej karcie alkoholi
More choice in the Big Spirits Menu/
Mehr Auswahl in der Big Spirits Menu

Wina Czerwone: Red Wines - Proposal.
(nasza sugestia)
Regent, lub Rondo
Winnica Pałacu Mierzęcin,
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Regent lub Rondo
Cuvee Rouge
Srebrna Góra
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Regent, Rondo, Acolon

160,-

120,-

Roch
Winnica Rodziny Steców, 15,85,Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Regent, Marchal Foch, Rondo
Cristal Sélection Noire (Lamita) 15,- 80Bodega y Vińedos Mauricio Lorca
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 `

