
  

  

  Przystawki 

 

 Tatar z polędwicy wołowej podany 39 zł 

z pieczywem czosnkowym 200g   

 

 Carpaccio z polędwicy wołowej 150g 39 zł 

 

Złociste kalmary 160g    55 zł 

serwowane z sosem czosnkowym  

 

 Podsmażane krewetki tygrysie  55 zł 

w pesto prowansalskim 200g 

 

Zupy 

 

Tradycyjny żurek z jajkiem 250ml  22 zł 

Domowy rosół z makaronem 250ml  18 zł 

 Zupa z owocami morza i chili 250ml 26 zł                                        

 Krem z borowików 250ml  25 zł 

 

Sałatki 

 

 Sałatka z kozim serem  280g  44 zł 

Mieszanka sałat, orzechy włoskie, tymianek, granat, 

gruszka, ogórek, pomidory suszone, czerwona cebula

   

 Sałatka z kurczakiem 280g   39 zł  

Mieszanka sałat, pomidor, ogórek, kukurydza, 

czerwona cebula 

 

Makarony 

 

Tagliatelle z kurczakiem   39 zł 

w sosie śmietanowym ze szpinakiem i 

pomidorkami suszonymi 360g 

    

Tagliatelle Alla Roberto z polędwiczką  49 zł 

wieprzową, pieczarkami i marynowanym  

pieprzem  360g 

 

 Tagliatelle z królewskimi krewetkami 58 zł 

w złocistym sosie szafranowym 360g 

   

 

 

Dania główne 

 

 Polędwiczka wieprzowa duszona w 44 zł 

sosie borowikowym pieprzowym lub gorgonzola 
250g 

 

Roladka wieprzowa z podgrzybkami  45 zł 

w sosie śmietanowym 250g 

 

Tradycyjny kotlet schabowy z kością  280g  29 zł 

 

 Stek z polędwicy wołowej z sosem 

borowikowym, pieprzowym lub gorgonzola  

200g/99zł 300g/119zł 
 

 Wołowina w sosie koperkowo  45 zł 

chrzanowym 220g 

 

 Połowa kaczki podana w karmelu  87 zł  

z gruszką i orzechami 400g   

   

De volaille 200g    32 zł 

 

 Kurczak z warzywami na ostro 300g 39 zł 

 

Wątróbka drobiowa podana na  45 zł 

chrupiących plackach ziemniaczanych 350g 

 

Ryby 

 

 Pstrąg z grilla 250g   32 zł 

 

 Roladki z soli ze szpinakiem  49 zł 

w sosie śmietanowym 220g 

 

 Dorsz saute podany z sosem  59 zł 

z marynowanego pieprzu 220g 

    

Dodatki 

 

 Ziemniaki z patelni z koperkiem 180g 10 zł 

 Ziemniaki gotowane 200g  10 zł 

 Frytki 150g     10 zł 

 Ryż na ostro z warzywami 170g  10 zł 



  

  

 Puree ziemniaczane 180g  ` 10 zł 

 Zestaw surówek 150g   10 zł 

 Zestaw sałat z winegretem 80g  10 zł 

 Szpinak 160g     12 zł 

 Buraczki z tartym chrzanem 160g  10 zł 

 Warzywa grillowane/gotowane 230g 14 zł 

 Kluski  śląskie 150g    10 zł 

Kapusta zasmażana 200g   10 zł  

 

Desery 

 

 Lody z gorącymi malinami 170g  22 zł 

 Beza serwowana z sosem mascarpone 22 zł 

oraz konfiturą borówkową 150g 

 

Krem z marakui, ciasteczko   25 zł  

czekoladowe z kremem Chantilli,  

karmelizowane orzechy 120g  

 
 

 

Menu dla dzieci 

 

Zupa 

Krem z pomidorów z makaronem 250ml 15 zł  

 

Obiad 

Nuggetsy z kurczaka, frytki   26 zł  

surówka z marchewki z jabłkiem 280g  

 

Rybka w panierce bezglutenowej   26 zł 

ziemniaki puree, świeże sałaty 280g     

 

Deser 

Lody na gałki      6 zł   

wanilia, czekolada, truskawka   

 

Pizza 

Pizza Margherita     26 zł 

Pizza alla nuggetsy z frytkami   34 zł  

Pizza salami      34 zł 

 

Napoje gorące 

 

Kawa Brasil Moka           11 zł   
biała lub czarna     

    

Espresso Cartapani Cinquestelle  10 zł 
Kawa Cartapani Cinquestelle to wyrafinowana mieszanka  

100% ziaren typu Arabika, którą doceni nawet najbardziej 

wybredny koneser. Cartapani to jedna z najbardziej 

wyróżnionych marek na rynku włoskim. Trzykrotnie 

nagradzana złotym medalem Medaglia d'Oro podczas 

International Coffee Tasting, najbardziej prestiżowych 

targów kawy świata.  

 

Kawa Cappuccino Brasil Moka          12 zł 

 

Caffe Latte Brasil Moka                 14 zł  

 

Kawa po Irlandzku    19 zł  

espresso, whiskey Jameson, bita śmietana 

 

Kawy smakowe    16 zł 
pistacja, amaretto, wanilia, kokos, cynamon, karmel  

 

 

Kawa mrożona z lodami waniliowymi  18 zł 

i bitą śmietaną  

 

Czekolada na gorąco z bitą śmietaną 16 zł 

 

Herbata Ronnefeldt sypana  0,45l  12 zł 

 

Herbata zimowa z miodem i cytryną  16 zł 

 

 

Napoje zimne 
 

Świeże soki          0,25l 18 zł 
pomarańcza, grejpfrut 

 

  

 0,25l 10 zł 

  

                  Tonic Water, Virgin Mojito, 0,25l 10 zł 

    Bitter Lemon, Ginger Ale  

 



  

  

               naturalna woda mineralna 0,33l 8 zł 

   niegazowana 0,7l  12 zł 
 

 naturalna woda mineralna 0,33l 8 zł 

 gazowana 0,7l  12 zł 

 

cytrynowa z trawą cytrynową, 0,25l 8 zł         
              brzoskwiniowa z hibiskusem 

 

pomarańczowy, jabłkowy, 0,25l 8 zł 
              multiwitamina, porzeczkowy, 

              grejpfrutowy, pomidorowy 

napój energetyzujący 0,25l 15 zł 

 

Domowa lemoniada  1l  24 zł 

cytrynowa/truskawkowa/zimowa 0,3l  12 zł 

 

 

 

 

 

Piwo lane 

  

Cieszyński  – Lager 0,5l   14 zł 

Cieszyński  – Lager 0,3l   12 zł 

 

 Piwo butelkowe 

 

Tucher Helles Hefe Weizen 0,5l   14 zł 
bezalkoholowe    

  

Tucher Reifbrau 0,5l      14 zł 
bezalkoholowe       

 

  

   Wino na kieliszki 

Czerwone  150 ml    14 zł 

Białe   150 ml    14 zł

  

 

 

 

 

 

Drogi Gościu – czy wiesz że 

 

Wszystkie nasze dania przygotowywane są na 

bazie świeżych składników.    

 

Wszystkie dania przygotowywane są na świeżo 

więc czas od zamówienia do podania może 

wynosić około 30 minut. 

 

Jeżeli nie możesz być u nas to my możemy być u 

Ciebie ☺ Specjalizujemy  w organizacji oraz 

dostarczeniu cateringu do domu lub firmy. 

 

Nasze kameralne sale mogą być idealnym 

miejscem do organizacji komunii, chrzcin, 

rodzinnego spotkania, a nasza sala bankietowa z 

pięknym tarasem oraz widokiem na góry może 

być miejscem na wymarzone wesele. 

 

W sprzedaży posiadamy vouchery, które świetnie 

sprawdzają się jako prezent.  

 

Menu z gramaturami potraw,  wraz listą potraw 

które mogą zawierać składniki alergiczne są do 

wglądu na życzenie. 

 

Serwis nie jest doliczany do rachunku. 

 

Jesteś zadowolony ?  

Jeżeli tak, podziel się opinią na naszym Facebooku 

i TripAdvisor.   

 

Nie bardzo ?  

Jeśli nie, pozwól nam naprawić błąd i napisz na 

info@dworswietoszowka.pl 
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