
DLA NIEGO

1. Dworski Żur z Kociołka                                             9,00 pln

Żurek z kiełbasą i sadzonym jajkiem podawany

ze świeżym pieczywem (350 g)

2. Sałata Dworska                                                        14,00 pln

Sałata z grillowanym kurczakiem (150 g), boczkiem,

pomidorem, ogórkiem, cebulą oraz jalapeño, polane

sosem paprykowo- śmietanowym  z grzankami czosnkowymi (250g)

3. Placek Korzeńskiego Zbójnika                                22,00 pln

Placek ziemniaczany (300 g) z gulaszem wołowo- wieprzowym z

warzywami podany z surówką z pomidora, cebuli, świeżej bazylii

oraz sosem winegret (300 g)

4. Kacze nogi z Dworskiej Zagrody                             19,00 pln

Kacze nogi w śliwce i jabłku (1 szt.) podawane ze smażonymi

ziemniakami z boczkiem i cebulą oraz surówką z 

czerwonej kapusty (100 g)

5. Mięsne pierogi z Dworskiej Gospody                      10,00 pln

Pierogi z mięsem i okrasą (8 dużych sztuk) (350 g)

6. Szaszłyk z grilla z śliwkowego szlaku                      20,00 pln

Duży szaszłyk (1 szt.)  z szynką boczkiem, papryką czerwoną

i cebulą podawany z żółtym ryżem i surówką

7. Pstrąg z korzeńskich potoków                                 24,00 pln

Pstrąg sauté z pietruszką i cytryną (250-300 g ) podawany 

z zestawem surówek, sosem koperkowo- pieczarkowym i frytkami

 
 

TRADYCYJNA NIEDZIELA W GOSPODZIE

1. Rosół z kury z makaronem                                        6,00 pln

ręcznie robionym  (350 ml )

2. Schab z kością rozmiar XXL (300 g)                       19,00 pln

puree ziemniaczane i kapusta zasmażana

3. Niedzielne ciasto  (130 g)                                           5,00 pln

 
W zestawie taniej !                                                       25,00 pln

 
 
 

*Odbiór osobisty w lokalu z opcją wynosu w

opakowaniach jednorazowych .

*Koszt opakowania 1,00 pln.

Istnieje możliwość zamówienia połowy porcji za 70% ceny.

 

DLA NIEJ

1. Kociołek niespodzianka                                             6,00 pln

Zupa niespodzianka każdego dnia inna (350 g)

2. Grecka z Dworskiej Rabaty                                     13,00 pln

Sałatka grecka z pomidorów, cebuli, ogórka, papryki, 

awokado, oliwek, fety i sałaty polana winegret podawana 

z grzankami czosnkowymi (350 g)

3. Ruskie pierogi z Dworskiej Gospody                         9,00 pln

Pierogi ruskie (8 dużych sztuk) (350 g)

4. Placki Korzeńskiej Panny                                        16,00 pln 

Placki ziemniaczane (300 g) zapiekane z kapustą kiszoną

i serem (300 g)

5. Korzeńska pierś z kury                                             18,00 pln  

Filet z kurczaka (150 g) w krakersach z frytkami i surówką 

z selera, marchwi i rodzynek

6. Polędwiczki Dworskiej Pani                                    19,00 pln

Polędwiczki wieprzowe (160 g) w sosie grzybowym podawane

z kopytkami i bukietem warzyw 

7. Dworski łosoś z grilla                                               29,00 pln

Filet z łososia grillowany (180 g) podawany w sosie z 

zielonym pieprzem, ryżem i zestawem surówek 

 
 

DLA DZIECI

1. Tygryskowy  makaron                                              10,00 pln

Spaghetti bolognese (200 g)

2. Kubusiowy  zestaw                                                     9,00 pln

Naleśniki z twarogiem i owocami polane sosami owocowymi (300 g)

3. Zestaw Alibaby                                                         12,00 pln

Kotleciki nuggetsy (110 g) z frytkami i surówką z marchewki, 

selera i rodzynek

4. Burger Zeusa                                                           14,00 pln

Drobiowy lub wołowo-wieprzowy (150 g) podany w bułce z sałatą,

ogórkiem, pomidorem, zapieczonym serem oraz frytkami

5. Jacek Placek                                                               8,00 pln

Placki ziemniaczane ze śmietaną i cukrem (200 g)


