Restauracja poleca:
Menu FIT
Sałatka FIT z pomidorami, ogórkiem oraz jajkami przepiórczymi

14 zł

Fit salad with tomatoes, cucamber and quail eggs

Zupa szparagowo – krewetkowa

13 zł

Sparagus-shrimp soup

Grillowany filet z dzikiego łososia

w sosie miodowo-imbirowym

38 zł

pomarańcze, orzechy włoskie, ser pleśniowy

Grilled wild salmon fillet in honey-ginger sauce, oranges, walnuts,blue cheese

Deser z musli

i świeżych owoców

12 zł

Dessert with muesli and fresh fruit

Hotel **** w Dąbrowie Tarnowskiej. Zapraszamy także do naszego Hotelu *** w Tarnowie
oraz zabytkowego Dworu Prezydenckiego w Zgłobicach
Hotel **** in Dąbrowa Tarnowska. We invite You to our Hotel *** in Tarnów
and the historic Presidential Mansion (Dwór Prezydencki) in Zglobice
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Ceny zawierają podatek VAT/ All taxes included
Karta z zawartą gramaturą na życzenie

Przystawki zimne:
Podawane z pieczywem i zimnymi sosami

Cold Appetizers / Kalte Vorspeisen
Served with bread and cold sauces

Sałatka śledziowa z zielonymi pomidorami

16 zł

Herring salad with green tomatoes

Sałatka ze Schabu dojrzewającego

18 zł

Maturing loin salad

Wędzony półgęsek podany na świeżej sałacie z sosem z leśnych jagód

26 zł

Smoked goose breast served on the fresh lettuce with forest berries sauce

Carpaccio z polędwicy wołowej gran padano, kapary

24 zł

Carpaccio of beef tenderloin, grana padano and capers

Przystawki ciepłe:

Warm Appetizers / Warme Vorspeisen
Naleśnik szpinakowy z sosem serowym

16 zł

Spinach pancake with cheese sauce

Razowe spaghetti z cukinią

i serkiem philadelphia

18 zł

Granary spaghetti with courgette and philadelphia cheese

Krewetki w sosie z suszonych pomidorów
i sera fety podane na rukoli

22 zł

Shrimps in dried tomatoes and feta cheese sauce, served on arugula

Sałatka z grillowanym kurczakiem, smażonym boczkiem,
grillowanym oscypkiem, jajkiem w koszulce

Salad with grilled chicken, fried bacon, sheep cheese “OSCYPEK” and poached egg/
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22 zł

Zupy:

Soups / Suppen
Dwukolorowy krem z cukinii z groszkiem ptysiowym

11 zł

Bicolour courgette cream

Zupa selerowa

11 zł

Celery soup

Pikantna zupa toskańska z mozzarellą

13 zł

Spicy Tuscany soup with mozzarella

Dania główne:

Main courses / Hauptgerichte
Pieprzny stek

podany na ratatui warzywnym

42 zł

Peppery steak served on vegetable ratatouille

Stek z antrykotu z masłem czosnkowo – ziołowym
podany z groszkiem cukrowym

49 zł

Season steak with garlic-herby butter served with sugar pea

Gicz cielęca duszona w warzywach podana na puree

ziemniaczanym

38 zł

Veal knuckle stewed in vegetables served with purre and natural sauce

Połówka kaczki pieczonej z jabłkiem i śliwką z gryczakiem dąbrowskim

39 zł

Half of the duck baked with an apple and plum with „gryczak dąbrowski”

Policzki wołowe na kiszonej kapuście z

suszonymi grzybami

35 zł

i orzechami włoskimi

29 zł

Beef on sour cabbage with dries mushrooms

Filet z kurczaka faszerowany fetą
sos paprykowy, kopytka ziemniaczane

Chicken breast stuffed with feta cheese, walnuts and dried tomatoes with pepper sauce and dumplings
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Dania z ryb:

Fish / Fischgerichte
Łosoś z migdałami i musztardą dijon

30 zł

podany z konfiturą cebulową

Salmon with almonds and Dijon mustard with white caramelized onion

Sandacz w sosie na bazie białego wina

32 zł

z pomidorkami cherry, czosnkiem i świeżymi ziołami
Zander in white wine sauce with cherry tomatoes, garlic and fresh herbs

Pieczony okoń morski

faszerowany warzywami
grana padano , dziki ryż, glazurowana marchewka

38 zł

Roasted sea bass stuffed with vegetables and grana padano, served with dark rice and glazed carrot

Dodatki do dań głównych:

Additions to main courses: / Speisebeilagen zu hauptgerichten:
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki z wody

6 zł
6 zł

boiled potato / Salzkartoffeln

Frytki french fries / Pommes Frites

8 zł

Ryż

5 zł

rice / Reis

Kasza

5 zł

groats / Graupen

Gnocci

8 zł

Warzywa: vegetables / gemuse
blanszowane steamed / gekocht
grillowanie grilled / gegrillt
zasmażane fried / gebraten
Surówki zestaw

6 zł

– salad / Salatgarnitur
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5 zł
8 zł

Desery:
desserts

Sorbet truskawkowy z nutką alkoholu

15 zł

Strawberry sorbet in alcohol vain

Puchar lodowy z owocami

i bitą śmietaną

13 zł

Ice cream/ Eisbecher

Szarlotka na ciepło podana z lodami waniliowymi

14 zł

Hot apple pie servedwith vanilla ice-cream

Brownie z sosem malinowym

`

16 zł

Brownie with raspberry sauce
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Napoje:

Drinks / Getranke

Herbata Ronnefeldt 40 cl

10 zł

Ronnefeldt Tea / Ronnefeldt Tee

Assam Barie
czarna herbata z Assam o korzennym, słodkawym smaku

Earl Grey
czarna herbata aromatyzowana bergamotką

Darjeeling Summer Gold
czarna delikatna herbata dla koneserów

Green Dragon
zielona herbata o świeżym delikatnym smaku

Morgentau
zielona herbata z regionu Sencha, połączona z kwiatami słonecznika,
róży i bławatka, aromatyzowana nutą mango i bergamotki

Pear and Peach
biała herbata bio z brzoskwinią i gruszką

Sweet Berries
owocowa mieszanka

Cream Orange
owocowa mieszanka czerwonego rooibosa z pomarańczą i wanilią

Mint Fresh
napar z liści mięty z lekką nutą trawy cytrynowej

Herbata mrożona

11 zł

Ice cold tea / eis-tee
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Kawa Alfredo:
Coffee / Kaffee

Espresso
Espresso Macchiato Espresso with a touch of milk/ Espresso mit Milchschaum
Espresso Doppio Double Espresso/ Doppelten Espresso
Caffe crème /Lungo Duża czarna Big black coffee / Groser Kaffee
Cappuccino
Mochaccino Espresso z czekoladą i mlekiem

9 zł
10 zł
11 zł
9 zł
10 zł
12 zł

Espresso with chocolate and milk/ Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte

11 zł

Latte Macchiato

11 zł

Latte Macchiato z syropem Latte Macchiato with syrup/ Latte Macchiato mit sirup
Kawa mrożona z gałką lodu i bita śmietaną

12 zł
15 zł

Ice cold coffe with ice cream and whipped cream
Eiskaffee mit 1 Kugel Eis und Schlagsahne

Napoje zimne bezalkoholowe:

Cold non- alcoholic drinks / kalte alkoholfreie Getränke
Sok 20 cl (wszystkie smaki)

6 zł

Juice – for choice all flavours/ Saft (alle Sorten)

Sok ze świeżych owoców 20 cl

12 zł

fresh fruit juice / frische Fruchtsäfte

Pepsi, Mirinda, Schweppess, 7up 20 cl

6 zł

Woda mineralna CRISTAL 50 cl

6 zł

Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna 30 cl

6,5 zł

Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna 70 cl

12 zł

Mineral Water / Mineralwasser

Red Bull

12 zł

Energy drink

DT 8.0

-Vegetarian!

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

Napoje alkoholowe:

Alkohol drinks / Alkoholische Getränke
Piwo Grimbergen
Grimbergen beer/ Grimbergen bier

Piwo beczkowe 30 cl
Beer from keg / Fassbier

Piwo beczkowe 50 cl
Keg beer / Fassbier

15 cl
30 cl

6 zł
12 zł

Pilsner Urquell
Tyskie

9 zł
8 zł

Pilsner Urquell
Tyskie

12 zł
10 zł

Piwo butelka Pilsner Urquell, Lech, Tyskie
Bottle beer / Bier Flasche

Redds

Cydr Słowiański Cider

33 cl
40 cl

9 zł
9 zł

33 cl

9 zł

Miody pitne – ponad 1000 lat tradycji:
Meads – over 1000 years of Polish tradition

Półtorak Jadwiga

7,- zł/ 4 cl

65,- /50cl

Mead „One and halfer” (made from 1portion of honey and 0,7 portion of water)
Jest miodem pitnym o wyrazistym, głębokim bukiecie smakowym. Produkowany z dodatkiem owoców maliny i dzikiej
róży. Nazwa półtorak pochodzi od ilości otrzymanej z litra miodu (1+ 0,7wody użytych do procesu fermentacji).
Vol 16%

Dwójniak Kurpiowski

5,50 zł/ 4 cl

49,- /50cl

Mead „Doubler” (made from 1portion of honey and 1 portion of water)
Odpowiednio dobrany zestaw przypraw korzennych nadaje mu harmonijny smak i zapach. Jest produkowany z
dodatkiem soku z czarnej porzeczki. Nazwa dwójniak pochodzi od ilości otrzymanej z litra miodu (1+ 1 litr wody
użytych do procesu fermentacji). Vol 16%

Trójniak Piastowski

4 zł/ 4 cl

49,-/75cl

Mead „Tripler” (made from 1portion of honey and 2 portion of water)
Powstaje z miodu nektarowego ciemnego o zdecydowanym smaku i zapachu z dodatkami korzenno-ziołowymi.
Posiada subtelny aromat złagodzony miękkością ziół alpejskich. Nazwa trójniak pochodzi od ilości otrzymanej z
litra miodu (1+ 2 litry wody użytych do procesu fermentacji). Vol 13%
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Napoje wysokoalkoholowe:

Strong Alkohol drinks / Hoh-alkoholische Getranke
Wódka
4cl
6 zł
50 cl

Vodka: / Wodka:

60 zł

Wyborowa
Bols

Wódka -Polski Smak 4cl

Cachaca 4cl
Canario
6 zł

Polish flavour Vodka: / Wodka Polnisch geschmack:
Żubrówka (Bison Grass vodka)
Żołądkowa (Bitter vodka)
Wiśniówka (Sweet cherry)

Wódka

4cl
50cl

Vodka: / Wodka:

Rum 4cl

8 zł

Bacardi Black
Bacardi White

8 zł
80 zł

Finlandia
Absolut

Gin

10 zł

Campari 4cl

8 zł

4cl

Lubuski
Beefeater

Brandy

4cl

Metaxa 7*
Stock

Cognac

6 zł
10 zł
15 zł
7 zł

4cl

Hennessy VS
Remy Martin

20 zł
25 zł

Whisky 4cl
Dark
Johny Walker Red Label
Ballantines
Jeam Beam Bourbon
Jack Daniels
Jeam Beam Black

Johny Walker Black Label
Chivas Regal
Johny Walker Gold Label

7 zł
12 zł
12 zł
15 zł
15 zł
18 zł
20 zł
20 zł
35 zł

Vermouth

4cl
10 cl

Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Rosato
Martini Extra Dry

Likiery
liqueur / Likör

Jägermeister 4 cl

12 zł

Malibu 4cl

8 zł

Goldwasser 4cl

8 zł

(Polish special with pieces of gold)

Baileys 2 cl

5 zł

Likier Bols 2 cl

5 zł

Adwocaat 2 cl

3 zł

Passoá 4cl

7 zł

Krupnik 4cl

7 zł

(Polish classical Honey liqueur)

Tequila 4cl
Sierra Gold, Silver
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Polskie Alkohole Regionalne
Polish Regional Alkohol drinks
„Tarninówka”

8,50 zł/ 4cl

75,- /50cl

Official Tarnow's alkohol drink

Oficjalny Tarnowski Alkohol. Nalewka z tarniny. Gatunku dzikiej śliwy od której pochodzi
nazwa Tarnów. Dzika tarnina ma cierpkie owoce, dlatego zbiera się ją dopiero po pierwszych
mrozach, gdy wskutek niskiej temperatury dochodzi do wytrącenia cukrów. Tarninówka ma
słodki smak i bogaty aromat doskonały jako Aperitif i do deserów. Vol. 30 %

„Miodula Prezydencka”

12,- zł/ 4cl

98,- /50cl

Presidential Honey Vodka

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka aby zyskać bogaty bukiet i niepowtarzalny
smak,trunek przez rok leżakuje w dębowych beczkach wykonanych z wiekowego dębu polskiego.
Wyśmienity smak produktów Miodula został nagrodzony w 2006 roku prestiżowym Godłem
"Teraz Polska". Miodula ma słodki smak i bogaty aromat doskonały jako Aperitif i do deserów.
Vol. 40 %

„Zozworówka Wódka Starzyka”

8,50 zł/ 4cl

85,- /50cl

Ginger and honey Highland Vodka

Zozworówka to beskidzka imbirówka wytwarzana na naturalnym kłączu imbiru, z dodatkiem
miodu, rozmarynu i zgodnie z tradycyjną recepturą. Imbir w gwarze beskidzkiej określany jest
właśnie mianem „Zozworu”. Rozmaryn korzystnie wpływa na układ pokarmowy, ułatwiając
trawienie - dzięki czemu trunek ten jest polecany jako digestif. Vol. 40 %

„Tatarczówka skoczowska”

8,50 zł/ 4cl

85,- /50cl

Calamus vodka from Cieszyn Silesia

Tatarczówka to regionalna wódka pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego, przygotowywana na bazie
kłącza tataraku. Niepowtarzalny smak oraz bukiet aromatyczny zawdzięcza leżakowaniu w
dębowych beczkach. Vol. 50%

„Litworówka polowaca"

8,50 zł/ 4cl

85,- /50cl

Bitterness hunters vodka

Litworówka to prawdziwa podhalańska nalewka na bazie litworu. Ten regionalny trunek
charakteryzuje się gorzkim ziołowym smakiem, korzennym zapachem i naturalnym zielonym
kolorem. Mętność Litworówki jest wynikiem połączenia miodu z ekstraktem z litworu. Vol 38 %

Śliwowica Podbeskidzka”

14,- zł/ 4cl

Highland Plums vodka

120,- /50cl

Wyborny trunek produkowany z destylatu śliwkowego. Swój wyjątkowy aromat oraz
bursztynową barwę zyskuje dzięki leżakowaniu w specjalnie wyselekcjonowanych beczkach.
Uwaga! Vol. 72% !!!
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Drinki Alkoholowe

Alkoholic drinks/ Alkoholische Getränke

Cristal Park,
Absolut Currant, likier brzoskwiniowy, likier bananowy, sok z cytryny, RedBull

Campari Orange, Campari sok, pomarańczowy
Manhattan, Whisky, wermuth rosso, Angostura
Bloody Mary, wódka, sok pomidorowy, sok cytrynowy
Alexander, Brandy Stock, Kahlua, mleko
Margarita, Tequila, Cointreau, sok z limonki
Tequila Sunrise, Tequila, grenadina, sok pomarańczowy
Mojito, Biały rum, sok z limonki, woda gazowana, cukier trzcinowy, mięta
Tatanka/Szarlotka, Żubrówka, sok jabłkowy
Juanita/ Wściekły Pies, Wódka, sok maliowy, tabasco
White Russian, Wódka, Kahlua, śmietanka
Cuba Libre, Rum, Cola, sok z limetki
Screwdriver, Wódka, Sok pomarańczowy
Gin Tonic, Gin, Tonic, cytryna
Biała Dama, Gin, Cointreau, sok z cytryny
Pandemonium, (drink na kaca)
Wódka, Cointreau, sok pomarańczowy, żółtko jajka, papryczka czereśniowa

25 zł
10 zł
19 zł
9 zł
16 zł
12 zł
14 zł
15 zł
10 zł
7 zł
10 zł
11 zł
10 zł
10 zł
12 zł

22 zł

Drinki Bezalkoholowe

Non-Alkoholic drinks/ Alkoholfreie Getränke

Koktail Shake Bananowo Waniliowy
Koktail Shake Malinowa Pokusa
Koktail Shrek – bomba witaminowa
Koktail Ananasowo – Gruszkowy
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9,90 zł
10,90 zł
12 zł
12 zł

