
 

    

Zupa ogórkowa z ryżem 900 ml   20 zł  
 

Żurek na domowym zakwasie  
z kiełbasą i  boczkiem 900 ml              22 zł 
 

Barszcz biały z grzybami 900 ml        22 zł             
 

Barszcz czerwony 900 ml         15 zł  
 

Łazanki z boczkiem  
i  kiełbasą  900 ml                                  28 zł  
 

Fasolka po bretońsku 900 ml             29 zł 
 

Flaczki  wołowe 900 ml                        26 zł  
 

Bigos myśliwski 650 g                          32 zł  
 

Beef strogonoff 900 ml                       35 zł 
 

Kapusta zasmażana 300 g                   12 zł 
 

Buraczki zasmażane 300 g            12 zł 

Kiszonki domowe 300 g                14 zł 
 

Chleb domowy na zakwasie 1 kg       12 zł 
 

Do naszego pieczywa polecamy: 
 

Chochołowe smarowidło 250 g         14 zł 

Pâté z wątróbek drobiowych 200 g  12 zł  

Pasztet z cukinii  300 g                    15 zł  

Smalczyk wegetariański  

z fasoli 200 g                                         12 zł 
 

Olej rzepakowy z Góry Św. Wawrzyńca  
tłoczony na zimno 500 ml                   25 zł 
 

Olej smakowy Manufaktura Łagowski  
(porowy, lubczykowy) 250 ml            30 zł 
 

 
 
 
 
 
 

Dania wegetariańskie 

Dania fit  

 
 
 

ZUPY 
Zupa chrzanowa  
z ziemniakami i  jajkiem                         13 zł  
Barszcz czerwony  
z uszkami z mięsem                               13 zł 
Rosół drobiowy z makaronem             11 zł 
Żurek na wędzonce z jajkiem  
i  ziemniakami                                          13 zł 

DANIA GŁÓWNE 

Sztuka mięsa wołowego w sosie   
chrzanowym z ziemniakami   
i  buraczkami zasmażanymi                   33 zł      

Rolada wołowa z sosie własnym  
z kluskami śląskimi i  modrą kapustą   33 zł                           

Sznycel wieprzowy z ziemniakami  
i  cebulką oraz surówką z kiszonej  
kapusty                                                     31 zł  

Stek z kurczaka z masłem ziołowym  
z ziemniakami opiekanymi  
i  gotowanymi warzywami                     32 zł      

Tradycyjny kotlet schabowy z puree  
ziemniaczanym i kapustą zasmażaną 33 zł                            

Szaszłyk drobiowy z boczkiem,  
frytkami stekowymi, fasolką szparagową 
i  sosem tzatziki                                        33 zł 

Rumiane żeberka pieczone w miodzie 
gryczanym i ostrej musztardzie  
z pieczonymi ziemniakami  
i  kapustą zasmażaną                              48 zł 

Łosoś z sosem maślanym, czarnym ryżem 
oraz marchewką baby                               41 zł  

Tagliatelle z kurczakiem i pieczarkami  
w sosie śmietanowym                           27 zł 

Tradycyjne placki ziemniaczane  
z gulaszem / sosem grzybowym          23 zł 

Gołąbki z mięsem  
w sosie grzybowym 4 szt.                      24 zł 

Gołąbki z kapusty włoskiej     
z kaszą w sosie grzybowym 4 szt.        23 zł 

Krokiety z mięsem 4 szt.                        24 zł 

Krokiety z kapustą  
i  pieczarkami 4 szt.                            20 zł 

Panierowany fi let z kurczaka z frytkami  
i  zestawem surówek (dla dzieci)              21 zł 
 
 

U NAS LEPIONE 

Pierogi z serem  

i  słodką śmietaną                            22 zł 

Pierogi ruskie z masłem i cebulą        19 zł 

Pierogi z mięsem                                   23 zł 

 

 

 

 

 

 

 

PIZZA 

do każdej pizzy mozzarella i sos pomidorowy 

Margherita:  

mozzarella, oregano                            22 zł 

Capricciosa: szynka, pieczarki            28 zł 

Salame: salami, czosnek                      27 zł 

Bella: szynka, ricotta, świeży pomidor,  
pesto bazyliowe                                    29 zł 

Baldoria: salami, boczek, pieczarki,  
papryka, oliwki                                      30 zł 

Diablo: boczek, czosnek, papryczki 
jalapeno, czerwona cebula,  
pieczarki                                                29 zł 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Karta z gramaturami, składnikami oraz 
alergenami dostępna w restauracji 
Chochołowy Dwór. 

 
 
 
 

DANIA OBIADOWE 
Do dań na wynos doliczana jest opłata 1 zł za opakowanie. 

SPECJAŁY Z CHOCHOŁOWEJ SPIŻARNI  

 Idealny na wzmocnienie odporności:  

 Domowy syrop miodowo- 
 cytrynowo-imbirowy 250 ml           27 zł  

 

 

 

 

 


