Smakowicie i wytwornie
Niezapomniane chwile wypoczynku

Mi³y Goœciu!
Wst¹p do Goœciñca, a odpocznij sobie!
Czy to na krótk¹ chwilê, by w drodze siê posiliæ
lub na d³u¿ej, by si³ zaczerpn¹æ
i czas wolny sobie umiliæ!

Goœciniec Dworski w Ropie
* to wyj¹tkowe miejsce przepe³nione histori¹, piêknem, natur¹
i staropolsk¹ goœcinnoœci¹
* to wyborna kuchnia z nut¹ Karpat, dworskiej tradycji
kulinarnej i jak na Dwór przysta³o, kuchnia pe³na smaków
dalekiego œwiata.
* to cudowne chwile wypoczynku w ogrodzie, wœród zió³,
kwiatów, ptaków i zapachów natury!
* to wnêtrza wytworne i pokoje w dworskim klimacie, gdzie noc
spêdzisz bezpiecznie i wygodnie
* to miejsce sk¹d wyruszysz,by odkryæ piêkno najbli¿szej okolicy
a i Karpat dalekich...

To miejsce, które warto odwiedziæ!
Zapraszamy!!

Mili Goœcie
Czas wolny od codziennych trosk i pracy, spêdzony
z Bliskimi lub Przyjació³mi jest bezcenny!
S³u¿¹c tej idei zrobimy wszystko, byœcie byli Pañstwo
zadowoleni z pobytu w Goœciñcu i dlatego te¿ w oczekiwaniu
na smakowite biesiadowanie, zapraszamy do zwiedzenia
zabytkowych wnêtrz dworskich oficyn, gdzie mo¿ecie Pañstwo
zobaczyæ (a niektóre nawet zakupiæ) obrazy, rzeŸby,
rêkodzie³o ludowe oraz antyczne szk³o, ceramikê i kryszta³y.
W oficynie zachodniej okazjonalne wystawy, a w sali
warsztatów kulinarnych, wspania³y piec dworski z wêdzarni¹.
Na dziedziñcu Dworu, mo¿na odnaleŸæ ciekawe prace
z plenerów rzeŸbiarskich, a nieco dalej ogród wiejski, karpacki
i ptasi.
W gablotach historia zwi¹zana z Dworem w Ropie, regionem
i turystycznymi atrakcjami w najbli¿szej okolicy.

Wszystkie nasze potrawy przygotowujemy
specjalnie dla Pañstwa po z³o¿eniu zamówienia,
wiêc prosimy o czasow¹ wyrozumia³oœæ.
¯ycz¹c Smacznego, zapraszamy
na nasze specja³y:

,,Na dobry pocz¹tek”
Aromatyczna œliwka suszona w z³otym s³oñcu
w chrupi¹cym boczku..............................................................6 szt / 10.00 z³
Karpacki ser wêdzony z gor¹cej patelni
podany przy rzeœkiej ¿urawinie............................................50 g / 12.00 z³
Wyborne wo³owe carpaccio
z najlepszego dojrza³ego miêsiwa.........................................50g / 15.00 z³
Przystawka dnia, to niespodzianka,
która mo¿e byæ ciekaw¹ podró¿¹ kulinarn¹ …..................100g / 10.00 z³

,,Zdrowo, smacznie i wytwornie”

Dworska sa³atka ,,Jaœniepana" z marynowanym w winie kogutem.
Sa³ata lodowa, rukola, czerwona cebulka i dojrza³e pomidory
dope³niaj¹ smaku wyrazistego miêsa................................300g / 20.00 z³
Sa³ata Gazdy z ciep³ym serem wêdzonym sa³at¹ lodow¹, rukol¹,
gruszk¹ i ¿urawin¹ okraszona..........................................300g / 20.00 z³
Sa³atka ,,Waæpanny" z wyj¹tkowym w smaku i formie jajkiem ukrytym
wœród zielonych sa³at, kaparów i wêdzonym ³ososiem... 300g / 24.00 z³
Smakowity specja³ w stylu w³oskim (delikatny jak niebiañska
Toskania) lub wêgierski (pikantny prawie jak z piek³a rodem).
Po¿ywny makaron pachn¹cy pomidorami i papryk¹ sos na œmietanie
pod zdrowym zio³em lub papryczk¹ Jalapeño...................350g / 18.00z³
Danie mo¿na wzbogaciæ dodatkowo polêdwiczk¹ z kurczaka, sma¿on¹
rybk¹ lub plastrami pieczonego boczku.
Ka¿dy dodatek........….....................................................................70g / 7.00z³

,,Z dworskiego garnka
i karpackiego kot³a”

Tradycyjny dworski rosó³ na niedziele i œwiêta na wiejskiej kurze
i aromatycznej wo³owinie z makaronem...........................300ml/10.00 z³
Królewski barszcz czerwony na wêdzonce z miêsnymi piero¿kami
lub bia³¹ fasol¹...........................................................300ml / 8szt / 10.00 z³
Karpacki ¿urek na ¿ytnim zakwasie z bia³¹ kie³bas¹ i jajkiem
z maœlankowo-chrzanow¹ nut¹. Mo¿e byæ z domowym ciemnych
chlebem lub ziemniakami z okras¹.........................300ml / 40g/ 13.00 z³
Na co dzieñ wyborna zupa dnia z ró¿nych stron Polski,
Karpat i œwiata (Koniecznie o ni¹ zapytaj! Jest wyœmienita!).....300ml / 8.00 z³

,,Przysmaki dla naszych najwa¿niejszych
m³odych Goœci ''
(a dla starszych rarytasy)

Delikatne pieczone kogutkowe polêdwiczki z ziemniaczanymi
talarkami podane, a do nich soczysta marchewka
z jab³kiem.......................................................................100g / 50g / 14.00 z³
Z³ociste naleœniki ze s³odkim serem lub owocami
na truskawkowym musie.......................................................120g / 10.00 z³
Piero¿ki z serem i rodzynkami lub pachn¹cym sadem jab³kiem
na waniliowym sosie...............................................................8 szt /12.00 z³
S¹deckie racuchy chrupi¹ce, s³odkie od cukrowego pudru,
rzeœkie od rumianego jab³ka..................................................2 szt/ 12.00 z³

,,Przednie jad³o
nie tylko od wielkiego œwiêta"
Polska gêœ owsiana p³ywaj¹ca w aromatycznym
sosie ¿urawinowym.................................................................150g / 25.00 z³
Tradycyjny kotlet schabowy w z³ocistej panierce.......... 200g / 15.00 z³
Delikatny kotlet plebañski z kurczaka …............................150g / 15.00 z³
Polêdwiczki wieprzowe po królewsku, pieczone
z zielonym pieprzem i œmietan¹….......................................180g / 20.00 z³
Dworskie kêski cielêce
w œmietanowym sosie z koperkiem....................................250g / 25.00 z³
Wyborna karpacka wo³owina, na czerwonym winie sprawiona,
przy zdrowej kaszy z grzybami.............................................300g / 25.00 z³
Specja³ Gazdy- podhalañska jagniêcina na smalcu
z cebulk¹ pieczona, z nutk¹ rozmarynu..............................100g /15.00 z³
Zbójnicki przysmak- gulasz pikantny z najlepszej wo³owiny
z ziemniaczanym plackiem....................................................400g / 25.00 z³

,,A mo¿e coœ po staropolsku?”
Flaki staropolskie po¿ywne i pikantne............................300ml / 13.00 z³
Dworskie pierogi z miêsem i chrupi¹cymi skwarkami....... szt / 17.00 z³
Pierogi Gajowego z kapusta i grzybami............................10 szt / 15.00 z³
Pierogi Bacy z serem, bryndz¹ i z³ot¹ cebulk¹................10 szt / 15.00 z³
Pierogi £emkowskie z serem
i czosnkiem niedŸwiedzim...................................................10 szt / 15.00 z³
Bieszczadzkie placki ziemniaczane z czosnkiem
niedŸwiedzim na leœnych kurkach.......................................3 szt / 18.00 z³
Ropczañskie ,,Karpacze" ze zdrow¹ i po¿ywn¹ soczewic¹ ,
z pachn¹c¹ cebulkow¹ omast¹ , lub z³otymi skwarkami....1 szt / 5.00 z³
(Karpacze s¹ równie¿ znakomitym dodatkiem do dañ g³ównych)

,,Ryby nie tylko z dworskiego stawu”
Z³oty pstr¹g z ³osiañskiego potoku prosto z gor¹cej
patelni podany, okraszony migda³owymi p³atkami........100g / 10.00 z³
Wyborny i delikatny filet z Sandacza na grillowanych
porach na maœle sma¿ony.....................................................150g / 25.00 z³

,,Do jad³a wszelkiego proponujemy”
Specjalny dodatek dnia (kasza z grzybami lub makaron)...........200g / 5.00 z³
Ziemniaki z wody.......................................................................200g / 5.00 z³
Ziemniaki opiekane, talarki ziemniaczane...........................100g / 6.00 z³
Krokieciki ziemniaczane z wszelakimi zio³ami.....................3szt / 7.00 z³
Domowe surówki rozmaite.....................................................150g / 6.00 z³
Kapusta zasma¿ana....................................................................100g / 5.00 z³
Æwik³a z chrzanem.....................................................................100g / 5.00 z³
Ogórki kiszone..............................................................................2szt / 5.00 z³
Warzywa gotowane....................................................................200g / 7.00 z³
Tradycyjna mizeria z ogórków ze œmietan¹ (dostêpna od maja).100g / 6.00 z³

,,Na koniec s³odkie wspomnienie”
Ciep³a gruszka w ajerkoniakowym sosie….............1szt / 25ml / 10.00 z³
Czekoladowy, gor¹cy specja³ Dworu w Ropie
ze œmietankowym lodem.........................................................100 / 15.00 z³
Wyborne dworskie ciasto naszej Ochmistrzyni …..........150g / 10.00 z³
Gor¹ce maliny prosto z pieca z chrupi¹c¹ kruszonk¹
i œmietankowym lodem..........................................................120g / 12.00 z³
Dworskie lody w ró¿norakich smakach
z dodatkami....................................................................150g / 50g / 15.00 z³

,,Na rozgrzewkê i och³odê”
Herbata z cytryn¹ ….................................................................250ml / 5.00 z³
Herbata Sir Williams z dodatkami(czajniczek).................300ml / 7.00 z³
Herbata góralska...................................................................250ml / 10.00 z³
Herbata z konfitur¹ malinow¹..............................................250ml / 7.00 z³
Kawa espresso............................................................................50ml / 5.00 z³
Kawa czarna..............................................................................150ml / 5.00 z³
Kawa cappuccino....................................................................150 ml / 7.00 z³
Kawa latte..................................................................................200ml / 8.00 z³
Kawa mro¿ona..........................................................................200ml / 8.00 z³
Czekolada na gor¹co...............................................................200ml / 8.00 z³
Woda mineralna............................................................................0,2l / 3.00 z³
Soki i nektary owocowe Cappy
(pomarañczowy, jab³kowy, czarna porzeczka, grejpfrut).....................0,2l / 4.00 z³

Soki z t³oczni Maurera (ró¿ne rodzaje)....................................0,2l / 6.00 z³
Soki z t³oczni Maurera Bio.........................................................0,2l / 8.00 z³
Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic)…....................0,2l / 4.00 z³

,,Napitki o ró¿nej mocy"
Wino Bia³e

Los Pagos Chardonnay Chilijskie wino bia³e, wytrawne, jakoœciowe
o z³ocistej barwie i bogat ym owocow o-kwiatowym buki ecie
.............................................100 ml / 6z³ ............ butelka 750 ml / 30.00 z³
Casa Dovalle – portugalskie wino gronowe, bia³e pó³wytrawne.
...................................................................................butelka 750 ml / 45.00 z³

Cava Jaume Serra – hiszpañskie pó³s³odkie wino bia³e musuj¹ce
....................................................................................butelka 750 z³ / 35.00 z³
Martini Bianko – legendarne pó³s³odkie w³oskie wino, którego smak
pochodzi od kilkunastu zió³ wzbogaconych aromatem wanilii
…................................................................................................ 100 ml / 6.00 z³

Wino Czerwone
Los Pagos Merlot – Chilijskie wino czerwone wytrawne jakoœciowe
o rubinowej barwie i dojrza³ym smaku..............................100ml/6.00 z³
..................................................................................butelka 750 ml / 30.00 z³

Michel Torino Coleccion – argentyñskie wino czerwone
wytrawne o wyj¹tkowym d³ugim harmonijnym smaku
.................................................................................butelka 750 ml / 50.00 z³

El Sol Merlot – Chilijskie wino gronowe, wytrawne czerwone o smaku
dojrza³ych owoców czarnej porzeczki i wiœni............... 100 ml / 7.00 z³
…............................................................................... butelka 750 ml/ 33.00 z³
(Zapytaj te¿ o wina z oferty specjalnej na biesiadne spotkanie)

Wódki czyste premium
Finlandia
Pan Tadeusz
Wyborowa

50 ml / 8.00 zl
50 ml / 7.00 zl
50 ml / 6.00 zl

Wódki smakowe, rumy I sliwowice
¯ubrówka
50 ml / 6.00 z³
Œliwowica
50 ml / 8.00 z³
Rum Galeon Gold
50 ml / 7.00 zl
Rum Galeon Silver 50 ml / 7.00 zl
Likiery, miody pitne, nalewki i grzance
Jagermeister
Nalewka malinowa
Nalewka wisniowa
Miód pitny staropolski
Grzaniec galicyjski
Koniaki, whisky
Metaxa 5*
Jack Daniel's
Glenfiddich
Piwa tradycyjne i smakowe
Tyskie
Okocim jasne pelne
Kasztelan
Grybowskie (rózne rodzaje)
Somersby
Lech free

butelka 500 ml / 60.00 zl
butelka 500 ml / 50.00 zl
butelka 500 ml / 45.00 zl

butelka 500 ml / 45.00 z³
butelka 500 ml / 80.00 z³

50 ml / 10.00 zl
50 ml / 8.00 zl
50 ml / 8.00 zl
150 ml / 10.00 zl
50 ml / 10.00 zl

50 ml / 12.00 zl
50 ml / 15.00 zl
50 ml / 20.00 zl

0,33l / 5.00 zl
0,5l / 6.00 zl
0,5l / 6.00 zl
0,5l / 6.00 zl
0,4l / 6.00 zl
0,33l / 5.00 zl

Mamy nadziejê, ¿e sprostamy Pañstwa
kulinarnym oczekiwaniom, dlatego zachêcamy
do poznania naszej, dalszej atrakcyjnej oferty.
Goœciniec Dworski w Ropie z radoœci¹
przygotuje kompleksowo Pañstwa uroczystoœci
zwi¹zane z Rodzinnymi, Przyjacielskimi
czy biznesowymi imprezami.
Kameralne zabytkowe wnêtrza, naturalne
otoczenie Dworu, a zw³aszcza ciekawe
ró¿norodne ogrody i park zapewni¹ idealn¹
atmosferê do romantycznych spotkañ we dwoje,
gwarnych biesiad Rodzinnych, imprez
okolicznoœciowych i firmowych spotkañ
integracyjnych.
Na Pañstwa ¿yczenie przygotujemy z tych
okazji specjalne, wspólnie uzgodnione menu
i zaproponujemy dodatkowe atrakcje –
zwiedzanie okolicy, warsztaty kulinarne
i zio³owe, ognisko w zaciszu dworskiego parku
i wiele innych.

Mi³ym i gustownym upominkiem dla
najbli¿szych, bêdzie zapewne voucher na
weekendowy pobyt, wystawny obiad czy
uroczyst¹ kolacjê w Goœciñcu.
Podarujmy bliskim niezapomniane chwile
radoœci!
Kilka goœcinnych, komfortowych pokoi przy
Goœciñcu Dworskim zapewni¹ Pañstwu
przyjemny i bezpieczny wypoczynek podczas
podró¿y s³u¿bowej, weekendowej wycieczki lub
niezapomnianych Rodzinnych wakacji.
Do Pañstwa dyspozycji s¹ równie¿
turystyczne rowery, sprzêt Nordic Walking,
mini golf, miejsce ogniskowe, ogród ptasi
i przestronny park ze starodrzewiem.
Ropa oraz jej okolice urokliwy zak¹tek tej
czêœci Karpat, obfituj¹cy w cenne zabytki,
miejsca widokowe, szlaki turystyczne
i przyrodnicze osobliwoœci.
Tu naprawdê sprawdza siê powiedzenie
,,Cudze chwalicie swego nie znacie"

Dobrze jest zdrowo, aktywnie
i smakowicie odpocz¹æ
w wyj¹tkowym miejscu!!

Pomo¿emy Pañstwu spe³niæ marzenia!

38-312 Ropa 577 a
tel. +48 503 596 334, +48 18 35 34 158
+48 607 68 02 54

