
Dworek Nad Pilicą : Menu obiadowe - serwowane 

 

Obiady serwowane 
 

Do każdego zestawu obiadowego woda, sok pomarańczowy, 
herbata gratis 

 
 
 
 

Zestaw I, cena 49 zł/os (45,37 zł netto) 
 

Zupa 
Zupa-krem ze świeżych warzyw 

Danie główne 
Karczek w sosie śmietanowo –chrzanowym podawany z kluskami śląskimi i buraczkami 

Deser: 
Sernik szefa kuchni 

 
 

Zestaw II, cena 49 zł/os (45,37 zł netto) 
 

Zupa 
Rosół domowy 
Danie główne 

Kotlet schabowy podawany z ziemniaczkami i mizerią 
Deser: 

Galaretka owocowa 
 

 
Zestaw III, cena 59 zł/os (54,63 zł netto) 

 
Zupa 

Zupa pomidorowa z kluseczkami ziołowymi 
Danie główne 

Zraz wieprzowy duszony z grzybami leśnymi i wiejską śmietaną. Podawany z ziemniakami i 
zestawem surówek 

Deser 
Ciasto czekoladowe 
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Zestaw IV, cena 59 zł/os (54,63 zł netto) 
 

Zupa: 
Krem pomidorowy z grzankami i parmezanem 

Danie główne 
Słoneczny wachlarzyk z piersi z kurczaka przekładany grillowanymi warzywami podawany z 

ziemniaczkami zasmażanymi na masełku z pieprzem cytrynowym podawana z surówką 
Deser: 

Pucharek Lodowy z owocami i bitą śmietaną 
 
 

Zestaw V, cena 59 zł/os (54,63 zł netto) 
 

Zupa 
Krem z groszku żółtego z przyprawami indyjskimi podawany z grzankami czosnkowymi 

Danie główne 
Polędwica wieprzowa w sosie grzybowym podawana z ziemniaczkami czosnkowo-

szczypiorkowymi z mixem warzywnym 
Deser: 

Placuszki z jabłkami podawane z lodami i bitą śmietaną oblane sosem czekoladowym 

 
 

Zestaw VI, cena 59 zł/os (54,63 zł netto) 
 

Zupa 
Żurek staropolski 
Danie główne 

Żeberka w sosie winnym Dworkowym podawane z kapustką zasmażaną z owocami suszonymi i 
ziemniaczkami w okrasie z boczkiem 

Deser 
Naleśniki „ Suzet” 

 
 

Zestaw VII, cena 59 zł/os (54,63 zł netto) 
 

Zupa 
Barszczyk czerwony z uszkami 

Danie główne 
Kotlet kordon bleu z pieczonymi ziemniaczkami i smażonymi buraczkami 

Deser 
Marynowana gruszka z lemon kerd 

 
 

Zestaw VIII, cena 59 zł/os (54,63 zł netto) 
 

Zupa 
Kwaśnica z żeberkami i ziemniaczkami 

Danie główne 
Kotlet wieprzowy pieczony w ziołach  podawany z pieczonym pomidorem i ziemniaczkami 

Deser 
Naleśniki z serem i owocami 
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Zestaw IX, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 

 
Przystawka 

Pasztet z żurawiną 
Zupa 

Krem z białych warzyw z chrupiącym boczkiem 
Danie główne 

Filet z pstrąga z potrawką ziemniaczaną w sosie maślanym z zielonym pesto 
Deser 

Panna Cotta 
 
 

Zestaw X, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 
 

Przystawka 
Łosoś wędzony w sosie balsamico na grzance czosnkowej 

Krem z kalafiora z chrupiącym tostem 
Danie główne 

Polędwiczki wieprzowe zawijane w boczku w sosie grzybowym podawane z plackami 
ziemniaczanymi i surówką z selera 

Deser 
Lody w gorących malinach 

 
 

Zestaw XI, cena 69 zł/os (63,89 zł netto) 
 

Przystawka 
Bruscetta z pomidorami i nutą bazyli 

Zupa 
Krem z kalafiora z tostem 

Danie główne 
Schab soute zapiekany z serem wędzonym i pomidorem podawany z sosem śmietanowo-

pleśniowym i ziemniaczkami opiekanymi z boczkiem oraz surówką sezonową 
Deser 

Rafaello Pani Domu –Specjalność Dworku 

 
 

Zestaw XII, cena 79 zł/os (73,15 zł netto) 
 

Zakąska 
Brie pieczone w migdałach z sosem balsamico 

Zupa 
Krem z pieczarek i szyneczki podawany z grzanką 

Danie główne 
Stek z rostbefu wołowego z musem musztardowym podawany z zieloną fasolką i pieczonym 

ziemniakiem z okrasą 
Deser 

Mus czekoladowy z karmelizowanymi pomarańczami 
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Zestaw XIII, cena 79 zł/os (73,15 zł netto) 
 

Zakąska 
Carpaccio z piersi kaczki i sosem wiśniowym 

Zupa 
Zupa jarzynowa  z ziołowym tostem 

Danie główne 
Łosoś pieczony serwowany na taghliatelle z warzywami i mixem sałat  i pomidorów z winegretem 

Deser 
Tarte tartin z lodami waniliowymi 

 
 

Zestaw XIV, cena 79 zł/os (73,15 zł netto) 
 

Zakąska 
Karp marynowany w balsamico podany z serem 

Zupa 
Krem brokułowy z serowymi grzankami 

Danie główne 
Stek z rostbefu układany na smażonych grzybach i ziemniaczkach 

Deser 
Szarlotka na ciepło z lodami 

 
Zestaw XV, cena 79 zł/os (73,15 zł netto) 

 
Zakąska 

Koktajl z krewetek 
Zupa 

Bulion wołowy z tortellini faszerowanymi szynką parmeńską 
Danie główne 

Rolada ze schabu faszerowana orzechami i owocami suszonymi podawany z kopytkami i sosem 
pieczeniowym. 

Deser 
Tarta owocowa 

 
 

Zestaw XVI, cena 79 zł/os (73,15 zł netto) 
 

Zakąska 
Sałatka „Cesar” z kurczakiem, pomidorkami concasse i parmezanem 

Zupa 
Zupa kurkowa z kluseczkami tymiankowymi 

Danie główne 
Grillowany filet z łososia podawany na pure selerowo imbirowym i mixem sałat 

Deser 
Krem Brule 
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Zestaw XVII, cena 79 zł/os (73,15 zł netto) 
 

Zakąska 
Tarta z ciasta francuskiego z tuńczykiem , pomidorami i bazylią 

Zupa 
Minestrone 

Danie główne 
Smażona pierś kurczaka z farszem królewskim podawana z sosem grzybowym i leniwymi 

pierogami oraz surówką selera i rodzynkami 
Deser 
Nugat 

 

 
Zestaw XVIII, cena 89 zł/os (82,41 zł netto) 

 
Przystawka: 

Brie w migdałach z żurawiną 
Zupa 

Bulion wołowy z tortellini faszerowanymi szynką parmeńską 
Danie główne 

Stek z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym podawany z ziemniaczkami opiekanymi i 
imbirową marchewką z dodatkiem sezamu 

Deser 
Mus czekoladowy 

 
 

Zestaw XIX, cena 89 zł/os (82,41 zł netto) 

 
Przystawka : 

Krewetki w sosie pietruszkowo winnym  podane z grzanką czosnkową 
Zupa 

Zupa kurkowa z kluseczkami tymiankowymi 
Danie główne 

Kaczka w miodzie pitnym Dworkowym i sosem żubrówkowo - żurawinowym podawana z 
jabłkiem pieczonym i kapustką czerwoną 

Deser 
Łódeczka  ananasa w sosie miodowo – bazylikowo - rumowym w otoczeniu chmurki śmietany 

słodkiej 
 


