Poprzednia strona była
ostatnią z daniami,
ale po zamówieniu dań
u kelnera wróć tutaj
na chwilkę, by dowiedzieć
się, czego jeszcze
możesz doświadczyć
w Pałacu Pakosław.

Pokoje
inne niż wszystkie
A każdy inny niż pozostałe: Ptasie radio,
Winniczek, O poranku, Grzechu warte,
Między słowami, Na puchu — to tylko
kilka z naszych 24 pokoi urządzonych
w autorskim, niebanalnym stylu.
Nasi stali bywalcy donoszą,
że w każdym inaczej się śni.
Warto zarezerwować jeden
z nich i sprawdzić.

„I żyli długo
i szczęśliwie”
Choć jesteśmy skromni, to w tym
przypadku przyznajemy otwarcie,
że to as w naszym rękawie. O weselach
moglibyśmy pisać książki: o każdej łzie
wzruszenia i każdym wzruszającym
geście pary młodej, która w naszym
ogrodzie nad stawem, w bramie
ozdobionej gipsówką, przysięga sobie
dożywotnią miłość. A ponieważ droga do
serca wiedzie przez żołądek, dopasujemy
indywidualnie menu według preferencji
i diety, a także chętnie przygotujemy
łakocie z użyciem konfitur z naszej
spiżarni. Wiemy, że ten dzień będzie
i tak najpiękniejszym w Waszym życiu:
my zadbamy o to, by był doskonały pod
każdym innym względem.

Niebanalne
wydarzenia biznesowe
Wiemy, że nawet najpiękniejsze biura
w zabetonowanych miastach nie sprzyjają
kreatywności. Zainspiruj i zmotywuj swój
zespół, organizując szkolenie firmowe
w zielonej okolicy naszego Pałacu.
W roku realizujemy sporo takich
wydarzeń, co sprawia, że odważnie
mówimy: umiemy to robić i możesz
zostawić nam planowanie i wykonanie
każdego z nich, od szkoleń, przez
konferencje i debaty, po spotkania
integracyjne z mnóstwem aktywności
zespołowych. Zapytaj kelnera, jakie
eventy ostatnio organizowaliśmy
i jak nam poszło.

Piszemy o tym wszystkim,
bo nie każdy wie, że Pałac
Pakosław to nie tylko
Kuchnia. Jeśli jednak
wiedziałeś o nas więcej, niż
przypuszczaliśmy, to mamy
coś, czego z pewnością
nie podejrzewasz:

Przebieg
Twoich przeżyć
W naszym garażu stoi kilka wyjątkowych
samochodów, które, z kierowcą lub bez,
zawiozą Cię tam, gdzie chcesz, i w takim stylu,
jakiego chcesz: są tu Ford T, Bentley R Type,
Mercedes-Benz SL 450, Lincoln Continental
Mark IV, Chevrolet Corvette C3 i inne.
Czy jest tam coś dla Ciebie?
Jeśli nie, to poszukaj tego właściwego na
naszeklasyki.pl lub zapytaj o nie w recepcji.

KUCHNIA
PAKOSLOVE

GŁODNEGO
NAKARMIĆ
DANIA GŁÓWNE

DOBRE DOBREGO
POCZĄTKI
PRZYSTAWKI
Selekcja lokalnych serów z domową
konfiturą agrestową, orzechami włoskimi
i żelem malinowym

24,00

Tatar wołowy z winegretem z zielonego
pieprzu, kaparami, cebulą marynowaną,
ogórkiem oraz grzanką z zielonym pesto

32,00

Pierogi z wędzoną rybą ze Stawów
Milickich, na musie z cebuli i jabłka,
z octem figowym i zielonym pesto

18,00

Pierś z kaczki z musem z marchwi,
marynowaną cebulą, pszennymi knedlami
i pieczoną dynią

42,00

Stek z polędwicy wołowej sous-vide
z ziemniakami wolno gotowanymi oraz
karmelizowanymi jesiennymi warzywami

72,00

Ryba ze Stawów Milickich marynowana
w soku z kiszonej kapusty, z miętową
kaszą bulgur, żelem z buraka i musem ze
słodkiego ziemniaka

48,00

Pierś z kurczaka w sosie karmelowym,
z czarnymi kopytkami, musem
z pasternaku i brukselką

38,00

Wegańska wariacja warzywna
– kompozycja dnia

40,00

Burger wołowy z marmoladą
z bekonu, sałatą, pomidorem, ogórkiem
konserwowym i domowym keczupem,
podawany z frytkami

28,00

ZUPY
Krupnik z bekonem

15,00

Rosół z wiejskiej kury z domowym
makaronem

13,00

Zupa dnia: zapytaj kelnera, co dziś
przygotował nasz Szef Kuchni

15,00

LEGENDA
– danie wegańskie
– danie wegetariańskie

LEKKO I POŻYWNIE
SAŁATY
Jesienna sałata
z ziołowym sosem winegret

26,00

Sałata Cezar
z boczkiem i grzankami

22,00

DLA NASZYCH
MAŁYCH GOŚCI

to nasze lokalne piwo rzemieślnicze,
warzone przez braci Musielaków.
Powstaje tuż przy Dolinie Baryczy.
Aby rozpocząć produkcję, bracia
przebudowali stuletnią piekarnię i sami
zaprojektowali sprzęt warzelniczy.

PORCJE W SAM RAZ
DLA DZIECI
Pierogi z serem na słodko,
z owocowym sosem

18,00

Kotleciki drobiowe z frytkami,
surówka z białej kapusty i marchewki
z dressingiem z mango

20,00

Makaron bezglutenowy z sosem
z pomidorów i warzyw sezonowych

18,00

Frytki z batata

DOMOWA SPIŻARNIA

14,00
11,00

Konfitura z czarnej porzeczki
Konfitura rabarbarowa
Konfitura malinowa
Jagody w sosie własnym
Maliny w sosie własnym
Powidła śliwkowe
Domowy smalec
Miód z pakosławskiej
Pasieki Smakulskich

SŁODKIEGO
DOBREGO ŻYCIA

SPRAGNIONYCH
NAPOIĆ

Postaw na zdrowie i zabierz
swoje ulubione smaki do domu!
Wszystkie nasze przetwory
robimy ręcznie, z pasją i na miejscu:
w pałacowej kuchni.

Konfitura truskawkowa
Pizza Margherita

PIWO

BROWAR NEPOMUCEN

Wolisz wspomnienia na wynos?
Kup słoiczek naszych domowych
konfitur ze Spiżarni Pakoslove

16,00
14,00
10,00
16,00
18,00
18,00
18,00
8,00
30,00

11,00
Sos winegret do sałat, z ziołami 12,00
Syrop z kwiatów czarnego bzu

Pepsi / Mirinda / 7 Up / Schweppes 0,2 l

6,00

Woda Cisowianka 0,3 l

5,00

Karafka wody z owocami
lub warzywami 1 l

11,00
8,00

Woda Nachmielona (lokalny napój) 0,5 l

10,00

Sok jabłkowy / pomarańczowy /
grejpfrutowy / z czarnej porzeczki 0,2 l

6,00

Szklanka domowej lemoniady

14,00

Piwo beczkowe

8,00

Piwo butelkowe Żywiec

8,00

Heineken

9,00

Desperados

9,00

Warka Radler

7,00

Piwo bezalkoholowe

5,00

KOKTAJLE

NA OCHŁODĘ I ORZEŹWIENIE

Woda Cisowianka Perlage 0,7 l

Nepomucen

14,00

Aperol Spritz

16,00

Camber

18,00

Whiskey Sour

16,00

Pikantne Mango

18,00

Kukułka

19,00

KONIAK I BRANDY 25 ml
Metaxa 5X

9,00

Martell

10,00

Napoleon

10,00

Otard

12,00

z naszego ogrodu

DESERY

10,00
Ogórki kiszone 15,00
Oliwy smakowe 16,00

Ogórki w pikantnej zalewie

Deser bezowy z kremem kawowym,
z bakaliami i musem dyniowym

16,00

Tarta z orzechami włoskimi i karmelem,
sorbetem chmielowo-sosnowym
oraz żelem z mango i malin

24,00

Owoce sezonowe zapiekane
pod kruszonką

21,00

Wariacja sorbetowa – kompozycja
domowych sorbetów

24,00

Lody lokalne na gałki: zapytaj kelnera
o dostępne smaki

6,00

Sos do lodów: do wyboru malinowy
lub karmelowy

2,00
/

DZIĘKUJEMY ZA CZAS, KTÓRY
MOŻEMY SPĘDZIĆ Z TOBĄ.

Podziel się wspomnieniami:
użyj hasztagu #pakoslove
Pakoslove is in the air!
www.pakoslove.pl

WHISKY 40 ml

COŚ CIEPŁEGO
Espresso / Americano

7,00

Jack Daniels Tennesee /
Apple / Fire

12,00

Cappuccino / Latte

8,00

Spey River Single Malt

18,00

Latte na mleku roślinnym

12,00

Grant’s Whisky

7,00

Herbata Richmont

12,00

Grant’s Smoky

9,00

Napar pomarańczowy-cytrynowy
z imbirem

14,00

Napar ziołowy

14,00

Napar korzenny z Jackiem Danielsem

24,00

Napar owocowy z Jackiem Danielsem
Szklanka domowej lemoniady na ciepło

WÓDKA 40 ml
Wyborowa

6,00

Żubrówka

6,00

24,00

Pan Tadeusz

7,00

14,00

Finlandia

8,00

