
Pokoje 
inne niż wszystkie

Niebanalne 
wydarzenia biznesowe

 
 

„I żyli długo  
i szczęśliwie”

 

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.

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.

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:

DOBRE DOBREGO 
POCZĄTKI

PRZYSTAWKI

 

 
ZUPY

–  danie wegańskie

–  danie wegetariańskie

LEGENDA

 

Matjas na grzance
z ziemniakiem

Carpaccio z jelenia

Zimowy rosół z perliczki
      

Krem z pieczonej marchwi
z kurkami

Zupa szefa kuchni 

22,00 

38,00

20,00

16,00

18,00

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

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 romantycznym
geście pary młodej, która w naszym
ogrodzie nad stawem, w klimatycznie
ozdobionej bramie, przysięga sobie
dozgonną miłość. A ponieważ droga
do serca wiedzie przez żołądek,
dopasujemy indywidualnie menu według 
preferencji i diety, a także chętnie 
przygotujemy słodkości i łakocie 
z wykorzystaniem 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. 

Wiemy, że nawet najpiękniejsze biura
w zabetonowanych miastach nie sprzyjają
kreatywności. Zainspiruj i zmotywuj swój 
zespół, organizując szkolenie firmowe 
w zielonej okolicy naszego Pałacu. 
Każdego roku organizujemy 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 wachlarzem 
aktywności zespołowych. Zapytaj kelnera, 
jakie eventy organizowaliśmy i jak nam 
poszło.

Dziękujemy za czas,
który spędzasz z nami!

KUCHNIA 
PAKOSLOVE

Oddajemy w Wasze ręce kolejną już kartę
dań skomponowaną przez Szefa Kuchni
Pakoslove, Piotra Ostrowskiego. Mamy 
nadzieję, że te smaki, barwy i aromaty 
powiążą się w Waszej pamięci z pięknymi
chwilami!

Dobrego czasu!



GŁODNEGO NAKARMIĆ

DANIA GŁÓWNE

 

 

 
 

 

 

LEKKO I POŻYWNIE

SAŁATY

 

 

DOMOWA SPIŻARNIA

 
 
 

 
 

  

 

PAKOSLOVE IS IN THE AIR! 

www.pakoslove.pl

SPRAGNIONYCH
NAPOIĆ

SŁODKIEGO
DOBREGO ŻYCIA

 

DESERY

 

DLA NASZYCH
MAŁYCH GOŚCI

 

PORCJE W SAM RAZ 
DLA DZIECI

 

 
 

 

NA OCHŁODĘ I ORZEŹWIENIE 

 

COŚ CIEPŁEGO

Filet z indyka
z ziołami i suszonymi pomidorami,

purée z pasternaku i arancini

Pieczone udko z kaczki
na sosie, z pieczonymi warzywami

i pajdą domowego chleba

Karkówka z jelenia
z szagolami z marchewką, majerankiem

i ćwikłą z chrzanem oraz śliwką

Golonka gotowana
z ziemniakami w sosie musztardowym,

ze szczypiorkiem

Pierogi ruskie
z podwędzanym lokalnym twarogiem
od Lamperskich, z cebulą i boczkiem

Burger z kurczakiem,
sosem barbecue, kapustą czerwoną,

ogórkiem kiszonym i majonezem,
podawany z frytkami

Tajskie curry z warzywami,
kolendrą i ryżem basmati

Sałata z pieczoną morelą,
orzechami i dipem morelowym

oraz lokalnymi serami

Sałata z marynowanym burakiem,
szpinakiem, orzechami

i winegretem z kolendrą

44,00

48,00

56,00

40,00 

38,00

38,00

38,00

Rosół z perliczki
z makaronem

Nuggetsy z kurczaka

Pizza Margherita
/sos pomidorowy, ser/

Domowe naleśniki
z mleczną czekoladą i konfiturą

z pałacowej spiżarni

Jabłko pieczone z rodzynkami w rumie,
z jogurtem naturalnym

i lodami miodowo - cynamonowymi

Ciastko orzechowe

Konfitura z czarnej porzeczki

Konfitura truskawkowa 

Konfitura z cebuli

Jagody w sosie własnym

Powidła śliwkowe

Smalec

Kiełbasa słoikowa

Sos winegret do sałat,
z ziołami z naszego ogródka

Oliwa z płatkami chili,
czosnkowa, ziołowa

Hummus z buraka

Domowy keczup

Czekolada biała/mleczna

Gorzka czekolada

Solony karmel

Herbata – Chwila spokoju

Herbata – Łyk dobrej energii

Miód z pakosławskiej
pasieki Smakulskich

16,00

19,00

14,00

28,00

19,00

12,00

14,00

14,00

18,00

19,00

14,00

18,00

20,00

14,00

25,00

25,00

35,00

16,00

26,00

13,00 / 19,00

22,00

POSTAW NA ZDROWIE
I ZABIERZ SWOJE ULUBIONE SMAKI

DO DOMU

mała / duża

Woda Cisowianka 0,3 l

Woda Cisowianka Perlage 0,7 l

Woda Nachmielona – lokalny napój

Pepsi / Mirinda / 7Up 0,2 l

Sok jabłkowy/pomarańczowy 0,2 l

6,00

11,00

11,00

8,00

8,00

20,00

28,00 

20,00

22,00

15,00

15,00

8,00

 
 

Zabierz ze sobą wspomnienie
o nas, kupując słoiczek naszych

konfitur lub sosów do sałat
ze Spiżarni Pakoslove.

Robione ręcznie i z pasją
w pałacowej kuchni.

Oznacz nas #pakoslove i pokaż,
jak spędzasz u nas czas na FB i IG 

31,00 

34,00

26,00

28,00

7,00

10,00

14,00 

18,00 

22,00

16,00

18,00

16,00

16,00

18,00

Espresso / Americano

Cappuccino / Latté

Latté na mleku roślinnym

Herbata Richmont
zielona / miętowa / czarna / owocowa

Herbata Chwila spokoju / Łyk dobrej energii

Napar ziołowy

Napar pomarańczowo - cytrynowy
z imbirem i miodem

Domowa lemoniada na ciepło

Wino grzane

Czekolada na gorąco
z konfiturą

KOKTAJLE

Koktajl z hibiskusem na ciepło 
/rum, gin, syrop z bzu, hibiskus, cytryna/

Napar korzenny z whisky Jack Daniels na ciepło 
/Jack Daniels, imbir, cytryna, goździk, pomarańcza/ 

Martini Marmolade  
/gin, martini, wanilia, konfitura porzeczkowa, cytryna/

Coffee Jack 
/espresso, whisky, wiśnia, czekolada, cytryna/ 

PIWA

 
Nepomucen edycja specjalna

 warzona dla Pałacu Pakosław

Nepomucen /lokalny browar/

Żywiec bezalkoholowy 0,3 l 

Wybór
dla najmłodszych


