Ucztę Mości Państwo czas zacząć
Dworskim, Staropolskim obyczajem,
Godzi się ucztę zacząć od wyśmienitej przystawki

Przystawki
Śledzik po kaszubsku 16 zł
Bukiet sałat z grillowanym kurczakiem i winegretem ziołowym 28 zł
Carpaccio wołowe z sosem malinowym 28 zł
Grillowany camembert podany na rukoli
z sosem żurawinowym 18 zł

Z wielkiej dbałości o Gości szanownych dworska kuchnia przygotowała
Dostatek zup, chłodników wszelkiej doskonałości

Zupy

Bulion z wiejskiej kury z makaronem i marchewką 14 zł
Botwinka 16 zł
Czernina z lanymi kluskami 17 zł
Krem porowy z kawałkami pieczonego łososia 18 zł
Żur staropolski podany w kociołku 19 zł

Na pańskim stole ryb nie zabraknie,
A smak ich niewiarygodny jest i wielce zaspokajającym gusta wszelkie…
Nie ma śmiałka, co kunszt kuchni podważy…

Ryby
Fish

Pieczony pstrąg z masłem i czosnkiem podany z warzywami z wody
i ziemniaczanymi talarkami 36 zł
Grillowany łosoś gravlax podany z kremowymi ziemniakami
i grillowanymi warzywami 46 zł
Zapiekany halibut z avocado i serem lazur podany na
grillowanej cukini i dzikim ryżem 48 zł

Mięsiwa Wszelakiego wybór rozmaity,
Gdzie dziczyzna prym wiedzie!
Czem Dwór bogaty, tem mięsiwem stoi…

Mięsa
Meats
Smażony kotlet schabowy podany z zasmażaną kapustą
i ziemniakami po staropolsku 32 zł
Pieczona pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem,
suszonymi pomidorami i serem mozzarella
podana z marchewką baby i kaszą kuskus 34 zł
Zrazy z jelenia podane z kaszą gryczaną i buraczkami 38 zł
Wątróbka drobiowa podana na karmelizowanych
jabłkach i cebuli z puree ziemniaczanym z dodatkiem chrzanu 39 zł
Duszona polędwiczka w czerwonym winie otulona
ziołowym granulatem podana
z lanymi kluskami i warzywami z wody 39 zł
Kaczka pieczona po polsku podana na sosie Marchala
z modrą kapustą i domowymi knedlami 49 zł
Stek wołowy grillowany podany z masłem czosnkowym,
grillowanymi warzywami i ziemniakami stekowymi 76 zł

Pasta
Pasta

Pierogi ruskie podane z okrasą 24 zł
Pierogi z dziczyzną, okrasą i kwaśną śmietaną 26 zł
Pierogi ze szpinakiem, gorgonzolą i orzeszkami pinii
na sosie kurkowym 28 zł
Penne z grillowanym kurczakiem, suszonymi pomidorami
z czerwonym curry 32 zł
Tagliatelle śmietanowe z grillowanym łososiem i brokułami 32 zł

Paniątka najmilsze największą pociechą dworu naszego.
Z pomyślunku o nich, dania specjalnie, zdrowe, pożywne, smakowite

Dania dla dzieci
Kids menu
Domowy rosół z makronem i marchewką 12 zł
Pomidorówka z makaronem 12 zł
Paluszki drobiowe z frytkami i młodą marchewką 16 zł
Paluszki rybne z frytkami i kalafiorem 17 zł
Pulpety w sosie własnym z puree
ziemniaczanym i groszkiem z marchewką 22 zł
Puchar lodów o smaku gumy balonowej z bitą śmietaną 12 zł

Brak umiaru zwą rozpustą? A niech tam!
Powściągliwość wszelaka nie wskazana,
Bo desery wszak są skutecznie kuszącymi.

Desery
Tiramisu 16 zł
Szarlotka z gałką lodu waniliowego i bitą śmietaną 17 zł
Ciasto czekoladowe z bitą śmietaną i sosem waniliowym 18 zł
Sernik cynamonowo – miodowy z sosem malinowym 18 zł

