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Właściciele oraz Szef Kuchni Rafał Burak 

Daglezjowy Dwór to miejsce, które powstało z pasji
do dobrej kuchni, myślistwa, podróży i gór. 

Wieloletnie podróże po różnych zakątkach Polski i świata 
sprawiły, że właściciele Dorota i Zbigniew Świstowscy 
postanowili otworzyć swój mały hotel i restaurację w pięknych 
podtoruńskich lasach. 

W naszej restauracji oferujemy tradycyjne dania kuchni 
polskiej i myśliwskiej z delikatną dozą nowoczesności. 

Naszą specjalnością jest dziczyzna, lecz w karcie znajdą też 
Państwo znakomite ekologiczne ryby,  domowe pierogi, dania
z drobiu i smakowite desery. 

Mamy nadzieję, że poczują się Państwo u nas wyjątkowo i uda 
nam się sprostać Państwa oczekiwaniom. 

Życzymy smacznego! 

The owners and the chef, Rafał Burak

Daglezjowy Dwór is a place which was created out of 
passion for good food, hunting, travel, and mountains.

Many years of travelling around Poland and the world made 
the owners, Dorota and Zbigniew Świstowscy, to open their 
little hotel and a restaurant in a beautiful forest near Torun.

In our restaurant, we offer traditional Polish and hunter’s 
dishes with a delicate touch of modernity.

Our specialty is venison, but in the menu, you will also find 
some excellent ecological fish, homemade dumplings, poultry 
dishes and delicious desserts.

We hope you will feel exceptional with us, and we will be able 
to meet all your expectations.

Enjoy your meal!



Tatar z jelenia (100 g)
cebula/ogórki kiszone/pieczarki marynowane/

żółtko/bułka
Deer tartare

40,00 zł

Deska wędlin własnego wyrobu (400 g)
A variety of homemade ham and sausages

48,00 zł

Szef kuchni poleca
Chef’s specialty



Soups
Rosół z sarny (300 ml)

domowy makaron lub kołduny/marchewka/pietruszka
Deer broth with homemade noodles or venison dumplings

(dostępny tylko w weekendy/available only at weekends)

20,00 zł

Gulaszowa (300 ml)
Goulash soup

24,00 zł

Krem z pieczonego selera i jabłka (250 ml)
popcorn z kaszy gryczanej/kiełki

Celery and apple cream soup

18,00 zł

Czernina (300 ml)
Black soup

(Traditional Polish soup made of duck’s blood)

22,00 zł

Zupa dnia (300 ml)
 Soup of the day

20,00 zł

Zupy



Boar
Żeberka z dzika (200 g)

miód/rozmaryn/sos chrzanowy/pieczone ziemniaki/
grillowane warzywa

Wild boar ribs with honey and rosemary, served 
with baked potatoes and grilled vegetables

65,00 zł

Roladki z dzika (180 g)  
oscypek/żurawina/gotowane ziemniaki/buraczki

Boar roulade stuffed with sheep cheese and cranberry
with boiled potatoes and beetroots

62,00 zł

Policzki z dzika na sosie grzybowym (180 g)
purée z ziemniaków/karmelizowane buraki

Boar cheeks served on mushroom sauce with
potatoes puree and caramelized beets

60,00 zł

Rumsztyk z dziczyzny (180 g)
ser/purée z ziemniaków/marynowana dynia

Venison rump steak served with mashed potatoes and pickled pumpkin

49,00 zł

Dzik



Deer

Polędwica z sarny lub jelenia (180 g)
sos z zielonego pieprzu/pieczone ziemniaki/

grillowane warzywa
Roe deer or deer sirloin with green papper sauce,
served with baked potatoes and grilled vegetables

85,00 zł

Burger z jelenia (180 g) 
sos BBQ/frytki z batatów/surówka

Red deer burger with BBQ sauce, with sweet potato fries and salad

48,00 zł

Jeleń



Pork & Poultry

Polędwiczka wieprzowa (180 g)
sos musztardowo-miodowy/purée z batatów/szparagi

Pork loin with mustard and honey sauce
served with sweet potatoes puree and asparagus

50,00 zł

Kotlet schabowy (200 g)
gotowane ziemniaki/kapusta

Pork cutlet in breadcrumbs, served with boiled potatoes and cabbage

44,00 zł

Grillowany filet z kurczaka (200 g)
cukinia/żurawina/morela/śliwka/ziemniaki

Grilled chicken fillet with fruit & vegetables salsa served with potatoes

46,00 zł

Uda z kaczki (180 g)
sos jabłkowo-śliwkowy/kopytka/karmelizowane jabłko

Duck legs in apple-plum sauce, served with potato
dumplings and caramelized apples

60,00 zł

Wieprzowina/Drób



Fish

Pieczony filet z pstrąga (180 g)
salsa warzywna/pieczone ziemniaki

Baked trout fillet served with baked potatoes and vegetable salsa

48,00 zł

Żabnica smażona (180 g)
sos porowy/gotowane ziemniaki/gotowane warzywa

Fried monkfish served on garlic-tomato sauce
with mashed potatoes and boiled vegetables

55,00 zł

Halibut z pieca (180 g)
sos cytrynowo-maślany/kopytka szpinakowe/

grillowane warzywa
Halibut on lemon-butter sauce served with potato

dumplings and grilled vegetables

65,00 zł

Ryby



Polish dumplings

Pierogi ruskie
Pierogi with cottage cheese and potato

Pierogi z mięsem z dziczyzny
Pierogi with venison meat

Pierogi ze szpinakiem, fetą
i  suszonymi pomidorami

Pierogi with spinach, feta cheese and dried tomatoes

porcja 8 sztuk (8 pieces)      33,00 zł

Pierogi



Salads

Sałata Cezar
(200 g sałaty i 120 g mięsa)

sałata/grzanki/grillowany kurczak/tarty parmezan
Caesar salad

(lettuce, croutons, grilled chicken 120g, parmesan)

32,00 zł

Sałata z grillowanym Halloumi
(200 g sałaty i 110 g sera)

sałata/granat/gruszki/grillowany ser Halloumi
Halloumi salad

(lettuce, grenade, pear, grilled Halloumi 120 g)

35,00 zł

Sałata z pieczoną polędwicą z jelenia
(200g sałaty i 120g mięsa)

sałata/polędwica z jelenia/pomidorki koktajlowe/figi
Roasted deer sirloin salad

(lettuce, deer sirloin 120 g, cherry tomatoes, figs)

39,00 zł

Sałaty



Vegan & Vegetarian dishes

Gołąbki wegańskie (200 g)
kasza jaglana/grzyby/pomidory/ziemniaki

Vegan millet-stuffed cabbage rolls
(millet, mushrooms, tomato, potatoes)

35,00 zł

Risotto (180 g)
borowiki/śmietana/parmezan

Risotto with boletus
(boletus, cream, parmesan)

37,00 zł

Burger z camembertem (180 g)
sos żurawinowy/frytki z batatów/surówka

Camembert Burger
(cranberry sauce, sweet potato fries, salad)

40,00 zł

Dania wegańskie/
wegetariańskie



Children menu

Smażony filecik z kurczaka (120 g)
Frytki/surówka
Fried chicken fillet

(french fries and salad)

25,00 zł

Naleśniki z konfiturą (2 szt.)
Crepes with jam

20,00 zł

Racuszki z jabłek (2 szt.)
Thick apple pancakes

20,00 zł

Dania dla dzieci



Desserts

Mini torcik bezowy
Mini meringue with fruit 

23,00 zł

Deser lodowy z owocami
Ice cream dessert with fruit

20,00 zł

Jabłka pod kruszonką z gałką lodów
mus malinowy/gałka lodów śmietankowych

Apples with crumble topped and ice cream

20,00 zł

Sernik z mango
Mango cheesecake

23,00 zł

Desery



Hot drinks

Herbata Eilles (150 ml)
Eilles Tea selection                                                                   9,00 zł

Herbata zimowa (160 ml)
Winter tea                                                                           16,00 zł
czarna herbata z cytryną, pomarańczą,
imbirem, goździkami, miodem i rozmarynem

Kawa (130 ml)
Coffee                                                                                10,00 zł

Espresso (50 ml)                                                   10,00 zł

Cappucino (150 ml)                                              13,00 zł

Caffe latte (160 ml)                                             15,00 zł

Czekolada na gorąco (130 ml)
Hot chocolate                                                                        15,00 zł

Na gorące dni polecamy

Kawa mrożona (160 ml)
Iced coffee                                                             15,00 zł

Na chłodniejsze dni polecamy

Grzaniec (160 ml)
Mulled wine                                                          16,00 zł

Napoje gorące



Soft beverages
Woda gazowana (200 ml)
(sparkling water)                                                         6,00 zł
Woda niegazowana (200 ml)
(Still water)                                                                       6,00 zł
Woda gazowana (karafka 1l)
(Sparkling water) 1l                                       14,00 zł
Woda niegazowana (karafka 1l)
(Still water) 1l                                        14,00 zł
Fuze tea  (200 ml)                                                9,00 zł
Sok Cappy  (200 ml)                                          9,00 zł
pomarańczowy,  jabłkowy, czarna porzeczka

Coca-cola (200 ml)                                               9,00 zł
Coca-cola zero (200 ml)                                  9,00 zł
Fanta (200 ml)                                                          9,00 zł
Sprite (200 ml)                                                         9,00 zł
Tonic (200 ml)                                                            9,00 zł
Sok tłoczony (250 ml)
Freshly squeezed apple juice                                                     12,00 zł
jabłkowy, 100% naturalny

Sok wyciskany (250 ml)
Freshly squeezed orange juice                                                   16,00 zł
pomarańczowy

latem polecamy
Kompot (200 ml)
Compote                                                                14,00 zł
Lemoniada (200 ml)
Lemonade                                                             16,00 zł

Napoje zimne



Beer

Piwo beczkowe (Draft beer)

Żywiec (500 ml)                                            12,00 zł

Żywiec (300 ml)                                              9,00 zł

Piwo butelkowe (Bottled beer)

Budweiser (500 ml)                                     12,00 zł

Desperados (400 ml)                                    15,00 zł

Heineken (500 ml)                                         12,00 zł

Żywiec (500 ml)                                           10,00 zł

Perła (500 ml)                                                10,00 zł

Łomża (500 ml)                                            10,00 zł

Książęce (500 ml)                                          13,00 zł

Lech bezalkoholowy (330 ml)               10,00 zł

Tyskie (500 ml)                                             10,00 zł

Warka Radler smakowa (500 ml)    12,00 zł

Piwo



Vodka

Finlandia (50 ml)                                         14,00 zł

Daglezjówka (50 ml)                                   12,00 zł

Daglezjówka (500 ml)                              70,00 zł

Metaxa ***** (50 ml)                                15,00 zł

Jim Beam (50 ml)                                         15,00 zł

Jack Daniels (50 ml)                                  16,00 zł

Ballantine's  (50 ml)                                    15,00 zł

Wódki



Cocktails

Aperol Spritz (200 ml)                              27,00 zł

Malinowy raj (200 ml)                              25,00 zł

Rosé Spritz (200 ml)                                  27,00 zł

Hugo (200 ml)                                                25,00 zł

Ogórkowa Caipiroska (200 ml)           25,00 zł

Mojito (200 ml)                                             25,00 zł

Wściekły pies (25 ml)                                  8,00 zł

Drinki



Wine

Wino białe domowe (125 ml)
House white wine                                                    12,00 zł

Wino czerwone domowe (125 ml)
House red wine                                                       12,00 zł

karafka (carafe) 250 ml                 24,00 zł
karafka (carafe) 500 ml                 43,00 zł
karafka (carafe) 1000 ml              80,00 zł

Wino




