Restauracja czynna:

Poniedziałek – Niedziela
13.00-21.00

Recepcja hotelowa czynna całą dobę

Organizujemy szkolenia, konferencje, przyjęcia weselne
oraz wszelkie imprezy okolicznościowe

Regionalne potrawy
Regional dishes

Regionalna porka z okrasą
i surówką z ogórka kiszonego

16 zł

Regional „porka” served with pickled cucumber salad

Zalewajka Hrabiego Szydłowieckiego z jajkiem

9 zł

Zalewajka – traditional potato soup with rye flour
served with egg

Pręga wołowa z sosem chrzanowym na
gotowanych warzywach z puree ziemniaczanym

31 zł

Shin of beef with horseradish sauce, boiled vegetables
and mashed potatoes

Nalewka Dworska
Manor’s tincture

8 zł

Przystawki
Starters
Tatar ze śledzia

16 zł

Herring tartar

Śledź macerowany w oleju lnianym

12 zł

Herring macerated in linseed oil

Tatar z polędwicy wołowej

30 zł

Beef sirloin tartar

Krewetki z grzanką i pastą truflową

28 zł

Shrimps with toast and truffle paste

Deska wędlin i serów podpuszczkowych

30 zł

Cold cuts and regional cheese board

Zupy
Soups
Rosół z domowym makaronem

10 zł

Broth with homemade noodles

Zupa rybna z pomidorami

14 zł

Fish soup with tomatoes

Barszcz czerwony z uszkami

12 zł

Red borsch with ravioli

Krem ze świeżych pomidorów
z kulkami mozzarelli
Tomato cream soup with mozzarella

12 zł

Dania mięsne
Meat dishes
Rolada z kaczki w otulinie boczku z sosem
z czerwonego wina z kopytkami i buraczkami

33 zł

Duck roulade in bacon wrap with red wine sauce
served with potato dumplings and beetroot

Filet drobiowy grillowany z sosem czosnkowym z
frytkami i rukolą z pomidorkami koktajlowymi

26 zł

Grilled chicken fillet with Garlic sauce, French fries , arugula
and cherry tomatoes

Schabowy z kością z kapustą zasmażaną
i ziemniakami

28 zł

Pork cutlet served with potatoes and stewed cabbage

Polędwiczki z kurkami podane z kluseczkami
kładzionymi i buraczkami na ciepło

35 zł

Port tenderloins with chanterelles, drop dumplings beetroot salad

Stek wołowy w sosie z zielonego pieprzu
z placuszkami ziemniaczanymi i miksem sałat

47 zł

Beef steak in green pepper sauce served with potato
pancakes and mixed leaf salad

Pierś z kaczki z sosem wiśniowym podana
z kluskami kładzionymi i czerwoną kapustą

42 zł

Duck breast with cherry sauce served
with drop dumplings and red cabbage

Tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem
Tagliatelle with chicken and spinach

28 zł

Dania rybne
Fish dishes
Karp smażony z naszych stawów z frytkami
i sałatką z ogórka kiszonego

30 zł

Fried carp served with French fries and pickled cucumber salad

Dorsz w otulinie z cukinii na beszamelu
śmietanowo - koperkowym z ziemniakami
opiekanymi i wachlarzem świeżych warzyw

35 zł

Codfish with zucchini in cream and dill sauce served with
baked potatoes and fresh vegetables

Uczta pierogowa
Dumplings
Pierogi z mięsem

15 zł

Meat dumplings

Pierogi ruskie

12 zł

Cheese and potato dumplings

Pierogi ze szpinakiem

15 zł

Spinach dumplings

Uczta pierogowa
Mix of dumplings

20 zł

Sałatki / Salads
Sałatka grecka

22 zł

Greek salad

Sałatka z grillowanym kurczakiem

22 zł

Grilled chicken salad

Dania dla dzieci
Dishes for kids
Zupa pomidorowa z domowymi kluseczkami

8 zł

Tomato soup with homemade noodles

Nuggetsy z kurczaka, frytki, marchewka

14zł

Chicken nuggets with French fries and carrot

Naleśniki na słodko z serem, owocami
i bitą śmietaną

16 zł

Pancakes with cottage cheese, fruits and whipped cream

Desery
Desserts
Wiśnie z rumem i gałką lodów

12zł

Cherries with rum and ice cream

Fondant czekoladowy z gałką lodów
waniliowych

16 zł

Chocolate fondant with vanilla ice cream

Rolada bezowa z malinami

14 zł

Meringue roll with raspberries

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

12zł

Ice cream dessert

Ciasto dnia
Cake of the day

6zł

