
 

  



 

  

Menu 1 
Cena 150 zł/os. 

 ZUPA   
Rosół z makaronem 
 

DANIE GŁÓWNE  
Kotlet Devolay z masłem i pietruszką  
Ziemniaki z wody  
Zestaw surówek 
 

II DANIE GORĄCE  
Wachlarz schabu w sosie pieczeniowym  
Ryż kolorowy 
Surówka z selera i marchewki   
 

DESER 
Panna cotta na sosie malinowym  
 

ZIMNE PRZEKĄSKI  
Półmiski wędlin regionalnych  
Sałatka jarzynowa  
Tradycyjny śledź z cebulą  
Rolada z łososiem i szpinakiem  
Galaretka drobiowa  
Pieczywo mieszane  
 
 

CIASTA  
Patery ciast z dworskiej cukierni  
 
NAPOJE ZIMNE I GORĄCE – serwis 
nielimitowany  
 
 

Napoje zimne: woda mineralna, soki 
owocowe   
 

Kawa i herbaty smakowe  
 
 

Coca cola, Fanta, Sprite – serwis 
limitowany 0,5 l/os.  
 
Tort - we własnym zakresie lub za 
dodatkową opłatą 
 
Owoce – własny zakres lub 
indywidualna wycena  

  



 

  

ZUPA   
Rosół z makaronem / Barszcz chrzanowy z 
jakiem  
 

DANIE GŁÓWNE /serwowane na 
półmisach/ 240g/os. 
 

Pieczeń z szynki z ziołami  
Kotlet Devolay z masełkiem i pietruszką                                
Kotlet z schabowy w chrupiącej panierce  
 

DODATKI DO OBIADU  
Ziemniaki z wody z  koperkiem/Ziemniaki 
opiekane w ziołach  
Zestaw surówek warzywnych  
 

II DANIE GORĄCE  
Karczek z pieca w sosie pieczeniowym  
Kluski śląskie  
Surówka z czerwonej kapusty  
 

DESER 
Puchar lodów z bitą śmietaną 
 

 
 

ZIMNE PRZEKĄSKI  
Półmiski wędlin regionalnych  
Sałatka z grillowanym kurczakiem 
Sałatka z makaronem ryżowym, 
szynką i warzywami  
Nuggetsy  
Tradycyjny śledź z cebulą Galaretka 
drobiowa  
Pieczywo mieszane  
 

CIASTA I OWOCE 
Patery ciast z dworskiej cukierni  
 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE – 
serwis nielimitowany  
 

Napoje zimne: woda mineralna, soki 
owocowe   
 

Kawa i herbaty smakowe  
Coca cola, Fanta, Sprite – serwis 
limitowany 0,5 l/os.  
 

Tort- we własnym zakresie lub za 
dodatkową opłatą 
Owoce – własny zakres lub 
indywidualna wycena 
 
 

  

Menu 2 
Cena 176 zł/os. 

 



  

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym/ziemniaki opiekane/surówka                                      

z marynowanych warzyw – 33  zł 

Tradycyjny zraz wołowy w sosie własnym/kasza gryczana/czerwona kapusta                          

z jabłkiem i marchewką – 33 zł 

Filet z brokułem pod kołderką majonezową/dufinki ziemniaczane/marchewka – 28 zł 

Pieczeń z szynki/sos z nutką wędzonej śliwki/kluski śląskie/surówki warzywne – 28 zł 

Kotlet Devolay z masełkiem i pietruszką/ryż kolorowy/surówka Colesław – 28 zł 

Żeberka z pieca z glazurą miodową/ziemniaki opiekane/kapusta zasmażana – 28 zł  

Udko faszerowane mięsem drobiowym i pieczarkami/ryż kolorowy/kapusta zasmażana – 28 zł 

Polędwica z dorsza w ziołowej panierce/puree z masłem tymiankowym/warzywa z wody – 28 zł 

Zupa gulaszowa po staropolsku z chrupiącą bagietką  – 16 zł 

Strogonow wołowy z papryką, warzywami i podpłomykiem – 22 zł 

Pierogi z mięsem i okrasą – 16 zł/8 szt.  

Pierogi regionalne z kapustą i fasolą korczyńską – 18 zł/8 szt. 

Bigos staropolski – 14 zł 

Flaki wołowe – 16 zł 

Barszcz czerwony z pasztecikami lub krokietem – 13 zł 

Deska serów z orzechami i winogronem – 97 zł/1 kg 

 

Dania dodatkowe 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy 
 

 

Kontakt i rezerwacja 
 
 
 
 
 

Wyśmienite, różnorodne i smaczne menu ustalane zgodnie z Państwa życzeniem, 

Profesjonalną organizację, koordynację i obsługę uroczystości, 

Duży, bezpłatny parking, 

Promocyjne ceny na zakwaterowanie dla przyjezdnych Gości, 

Możliwość dostarczenia tortu we własnym zakresie,  

Możliwość aranżacji sali w ustawieniu tradycyjnym lub przy okrągłych stołach, 

Dzieci od 3-10 lat 50% ustalonej ceny, dzieci do 3 lat gratis, stawiamy krzesełko. 

Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie lub mailowo 

hotel@dwordziekanow.pl    +48 41 377 63 27 

lub bezpośrednio z Menadżerem: + 48 502 577 385 

Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej podczas 
indywidualnej rozmowy. 
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