


 „Jutro rano jedziemy do Turzna i nie mamy wrócić aż dopiero w środę”

Zakochaj się w Pałacu Romantycznym

Fryderyk Chopin z listu do rodziców – 1825 r.

	 Serdecznie	witamy	w	Restauracji	Marconi	w	Hotelu	****	Pałac	Romantyczny	w	Turznie.
	 Pałac	Romantyczny	 to	zabytkowe	miejsce,	które	stanowi	element	polskiego	dziedzictwa	
kulturowego.	Zamieszkiwały	tu	pokolenia	znamienitych	rodów	polskich,	których	walka	o	niepodległość	
Polski	zapisała	się	wielkimi	literami	na	historycznych	kartach	Pałacu.	Przykładem	ich	patriotycznego	
zaangażowania	były	wielokrotne	wizyty	wybitnego	kompozytora	Fryderyka	Chopina	oraz	działacza	
niepodległościowego	Artura	Zawiszy.	

	 W	naszej	Restauracji	pragniemy	trafić	do	Państwa	serc	poprzez	wyśmienite	dania	Mistrza	
Sztuki	Kulinarnej	Krzysztofa	Kierskiego,	który	wraz	z	doświadczoną	obsługą,	wprowadzi	Państwa	
w	 świat	 niezwykłej,	 pałacowej	 Kuchni.	W	 Restauracji	 tradycją	 już,	 stały	 się	 sezonowe premiery 
smakowe dań z: gęsiny, jagnięciny, dziczyzny, czy też królika. Nasze	 dania	 przygotowane	 są	
zgodnie	z	zasadami	slow food,	a	ich	smak	pozostanie	Państwu	na	długo	w	pamięci	i	nieodłącznie	
będzie	się	kojarzył	z	Pałacem	Romantycznym.	

	 Zachęcamy	do	zapoznania	się	z	propozycjami	naszego	menu	i	pozostania	w	tym	miejscu	
na	dłużej,	aby	móc	w	pełni	poczuć	jego	magię	i	docenić	unikalny	smak	potraw	przyrządzanych	tylko	
i	wyłącznie	z	wyselekcjonowanych,	świeżych	produktów	pochodzących	od	lokalnych	dostawców.	
Dzieki	dbałości	o	detale	potraw	i	wspieranie	incjatyw	sprzyjających	promowaniu	narodowej	sztuki	
kulinarnej	zdobyliśmy	także	zaufanie	regionalnej	sieci	Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza,	
kilkukrotnie	zostaliśmy	wyróżnieni	I	miejscem	w	konkursie	o	Chochlę Prezydenta Miasta Torunia,	
a także	zostaliśmy	docenieni	i	nagrodzeni	poziomkami	przez	panią	Magdę	Gessler	w	jej	prestiżowym	
przewodniku Poziomki 2018/2019.	 Niejednokrotnie	 pojawiliśmy	 się	 też	 w	 Żółtym Przewodniku 
Kulinarnym Gault & Millau. 

	 Naszym	 celem	 było	 stworzenie	 wyjątkowego,	 klimatycznego	 miejsca,	 w	 którym	 pobyt	
uświetni	 zarówno	 romantyczne	 otoczenie	 parku,	 jak	 i	 wytworne	wnętrza	 Pałacu,	 wraz	 ze	 strefą	
relaksu	 SPA.	 Do	 Państwa	 dyspozycji	 oddajemy	 2	 restauracje,	 nowoczesne	 sale	 szkoleniowo-
bankietowe	oraz	2	bary.	Każde	z	tych	miejsc,	swoim	wystrojem	łatwo	dostosowuje	się	do	charakteru	
wesel,	komunii,	jubileuszy	czy	też	innych	uroczystości	okolicznościowych.	Kolejnym	niewątpliwym	
atutem	 jest	możliwość	 organizacji	 spotkań	 grillowych	 i	 innych	 imprez	 plenerowych	 na	 świeżym	
powietrzu	w	pałacowym	parku.	



SERDECZNIE	POLECAMY	
NASZE	EKOLOGICZNE	WYROBY	PAŁACOWE.

W ofercie

12	zł 10	zł

12	zł 12	zł

10	zł

12	zł



Na specjalne życzenie przygotujemy 
danie dietetyczne lub bezmięsne. 

Prosimy o kontakt z obsługą restauracji.

DOCENILI NAS:

Dyplom 
„Piękniejsza Polska” 

Odrestaurowany zabytek 

Dziedzictwo Kulinarne 
Kujaw i Pomorza 

Regionalna kuchnia

100 BEST 
RESTAURANTS 
POLAND 2019

Gault & Millau 

Żółty przewodnik 
kulinarny

Gęsinowy 
Szlak 

Kulinarny

Poziomki 2018/2019

Prestiżowy przewodnik 
Magdy Gessler

Szef Kuchni
Restauracji Marconi



Carpaccio z wędzonej gęsi kołudzkiej aromatyzowane oliwą truflową, 
w wybornym połączeniu z sosem żurawinowym, marynowaną dynią i winogronem 

oraz długodojrzewającym polskim serem Bursztyn

(180 g) / 39 zł

Rekomendowane wino:
TURNAU RONDO/REGENT Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Rondo, Regent

DOMAINE FEVRE CHABLIS 1ER CRU VAULORENT Wino białe wytrawne (dry) / szczep: Chardonnay
FRANCJA - Chablis / Burgundia, Apelacja: AOC Chablis Premier Cru

Tatar z gęsi owsianej z czerwoną cebulą, ogórkiem kiszonym, 
marynowanymi grzybami i żółtkiem przepiórczym

(130 g) / 38 zł

Rekomendowane wino:

CONTE DI CAMPIANO PRIMITIVO DI MANDURIA Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Primitivo, 
WŁOCHY – Apulia / Manduria, Apelacja: D.O.C.

FINCA EL ORIGEN Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Malbec, 
ARGENTYNA - Mendoza Valle de Uco

Delikatne pierożki nadziewane dziczyzną, oprószone boczkiem, 
cebulą, pietruszką i czosnkiem

(5 szt) / 32 zł 

Rekomendowane wino:
WINO PAŁACOWE PÓŁSŁODKIE CZERWONE Wino czerwone półsłodkie (semi sweet) / szczep: Merlot, Cabernet tinto

WŁOCHY - Veneto, Apelacja: I.G.T.

CONTE DI CAMPIANO PRIMITIVO DI MANDURIA Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Primitivo, 
WŁOCHY  - Apulia / Manduria, Apelacja: D.O.C

Sałatka ze szpinakiem, serami pleśniowymi i owocami 
(gruszka, pomarańcza, granat, winogrono), skropiona vinegrettem miodowym 

(200 g) / 35 zł

Rekomendowane wino:
ONE CHAIN THE GOOGLY Wino białe wytrawne (dry) / szczep: Chardonnay

AUSTRALIA - GI SOUTH-EASTERN

WINO PAŁACOWE WYTRAWNE CZERWONE Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Cabernet Sauvignon
CHILE, DO CENTRAL VALLEY

Przystawki



Aksamitny krem z raków z kawiorem z pstrąga i faszerowanym rakiem*

(300 ml) / 24 zł

* danie nagrodzone I miejscem w konkursie kulinarnym
 o Chochlę Prezydenta Miasta Torunia

Aromatyczna zupa grzybowa z kładzionymi kluseczkami i gęstą śmietaną

(300 ml) / 18 zł

Staropolski żur na gęsinie z białą kiełbasą, ziemniakami, jajkiem i wędzonką

(300 ml) / 21 zł 

Zupy



Makaron papardelle z sosem pieczarkowo-truflowym, rukolą i parmazanem 

(350 g) / 35 zł

Rekomendowane wino:
WINO PAŁACOWE WYTRAWNE CZERWONE Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Cabernet Sauvignon

CHILE, DO CENTRAL VALLEY

KALTERN PINOT GRIGIO Wino białe wytrawne (dry) / szczepy: Pinot Grigio,
WŁOCHY - Górna Adyga, Apelacja: DOC Alto Adige

Sandacz saute z sosem grzybowym w asyście placków z cukinii i julienne z jabłka

(150 g / 150 g) / 60 zł

Rekomendowane wino:
IN SITU RESERVA Wino białe wytrawne (dry) / szczep: Sauvignon Blanc

CHILE - Valle De Aconcagua

RIESLING CLASSIC Wino białe wytrawne (dry)/ szczep: Riesling
NIEMCY - Pfalz  

Sznycel cielęcy XL z dodatkiem zasmażanej kiszonej kapusty i opiekanych w ziołach ziemniaków  

(180 g / 180 g) / 55 zł 

Rekomendowane wino:
WINO PAŁACOWE WYTRAWNE BIAŁE - Wino białe wytrawne (dry) / szczep: Chardonnay

CHILE, DO CENTRAL VALLEY

CAMPOGRANDE Wino białe wytrawne (dry) / szczep: Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio i Malvasia
WŁOCHY - Orvieto Classico, Apelacja: D.O.C. 

Wykwintny filet z perliczki (sous-vide) z sosem jarzębinowym, 
serwowany z kaszą bulgur z orzechami oraz puree z buraków i suszonych śliwek

(160 g / 180 g) / 58 zł

Rekomendowane wino:
CAMPOGRANDE Wino białe wytrawne (dry) / szczep: Procanico, Grechetto, Verdello, Drupeggio i Malvasia

WŁOCHY - Orvieto Classico, Apelacja: D.O.C. 

RIESLING CLASSIC Wino białe wytrawne (dry)/ szczep: Riesling
NIEMCY - Pfalz  

Dania główne



Zrazy z gęsi owsianej w sosie grzybowym, 
serwowane z kopytkami oraz czerwoną kapustą z żurawiną

(160 g / 180 g) / 68 zł

Rekomendowane wino:
CLARENDELLE Wino czerwone wytrawne (dry) / szczepy: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

FRANCJA - Bordeaux, Apelacja: A.C. 

TURNAU RONDO/REGENT Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Rondo, Regent

Medaliony z dzika w sosie własnym z rozmarynem i jałowcem,
 podane na kaszy pęczak z grzybami i boczkiem, 

w wyśmienitym towarzystwie puree z buraków i suszonych śliwek

(150 g / 180 g) / 70 zł

Rekomendowane wino:
CLARENDELLE Wino czerwone wytrawne (dry) / szczepy: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

FRANCJA - Bordeaux, Apelacja: A.C. 

CHEMIN DE LA SERRE CARIGNAN Wino czerwone delikatnie wytrawne (Slightly dry) / szczep: Carignan
FRANCJA - COTE DE GASCOGNE

Stek z polędwicy wołowej z chrustem cebulowym, sosem z marynowanego pieprzu, 
grillowanymi warzywami i opiekanymi ziemniakami w ziołach

(160 g / 180 g) / 89 zł 

Rekomendowane wino:
VINA BUJANDA CRIANZA Wino czerwone wytrawne (dry) / szczepy: Tempranillo, Mazuelo i Graciano

HISZPANIA - Rioja, Apelacja: D.O.C. 

IN SITU RESERVA Wino czerwone wytrawne (dry) / szczep: Carmenere, 5% Cabernet Sauvignon
CHILE - Valle De Aconcagua

Dania główne



Desery

Tort bezowy daquoise z kremem karmelowym, orzechami włoskimi i daktylami 

(150 g) / 21 zł

Rekomendowane wino:
WINO PAŁACOWE PÓŁSŁODKIE BIAŁE Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Chardonnay, Pinot Bianco

WŁOCHY - Ceneto, Apelacja: I.G.T.

TURNAU - HIBERNAL Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Hibernal 

Lody z gorącymi śliwkami smażonymi na maśle z wanilią i cynamonem 

(150 g) / 19 zł 

Rekomendowane wino:
LABALLE-LA DEMOISELLE Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: gros manseng

FRANCJA - GASCOGNE 

TURNAU - HIBERNAL Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Hibernal 

Gruszka Pięknej Heleny z anielskim włosem, lodem waniliowym i adwokatem

(150 g) / 25 zł

Rekomendowane wino:
RIESLING REICHSGRAF VON KESSELSTATT “RK” Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Riesling

NIEMCY - Mosel, Apelacja: Q.m.P. 

WINO PAŁACOWE PÓŁSŁODKIE BIAŁE Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Chardonnay, Pinot Bianco
WŁOCHY - Ceneto, Apelacja: I.G.T.

Ciasto brownie z parfait cytrynowym i owocami 

(150 g) / 20 zł

Rekomendowane wino:
WINO PAŁACOWE PÓŁSŁODKIE BIAŁE - Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Chardonnay

WŁOCHY - Ceneto, Apelacja: I.G.T.

TURNAU - HIBERNAL Wino białe półsłodkie (semi sweet) / szczep: Hibernal 



MENU DLA DZIECI
(dzieci do lat 3 włącznie obiad gratis*)

Powyższe menu obowiązuje dla dzieci do 15 roku życia

Delikatny rosołek z domowym makaronem

13 zł

Kotleciki z kurczaka z frytkami i surówką

18 zł

Banan smażony z sosem czekoladowym i lodem waniliowym 

 10 zł 

*Promocja obowiązuje przy zamówionym posiłku osoby dorosłej.



3-4 MIN.

3-4 MIN. 

3 MIN. 
 

2-3 MIN. 

2-3 MIN. 

5 MIN.

 

5 MIN.

5 MIN. 

2-3 MIN. 

8-10 MIN.
 

5 MIN.
 

3-4 MIN.

4-5 MIN. 

5-8 MIN.

2-3 MIN.

8-10 MIN.

ASSAM BARI  
klasyczna,	mocna	czarna	herbata	z	Assam	o	aromacie	słodu	i	przypraw,	

EARL GREY 
czarna	herbata	z	Darjeeling	aromatyzowana	bergamotką	i	cytrusami,	

GREEN DRAGON BIO  
najwyższej	jakości,	ręcznie	zwijana	zielona	herbata	z	Chin,	

MORGENTAU 
zielona	herbata	Sencha	aromatyzowana	mango	i	cytrusami	
z	delikatnie	wyczuwalną	cierpką	nutą,	

JASMINE  
zielona	herbata	aromatyzowana	kwiatami	jaśminu.

REFRESHING MINT 
herbata	czarna	Assam	połączona	z	ekstraktem	herbaty	zielonej,	
aromatyzowana	miętą	i	trawą	cytrynową,	

CREAM ORANGE 
liście	czerwonokrzewu	Roiboos	aromatyzowana	kremowym	aromatem	wanilii,	

SWEET BERRIES 
herbatka	owocowa	z	kawałkami	różnych	owoców,	zwłaszcza	jagodowych	i	dzikiej	róży.

BREAKFAST TEA 
klasyczna	mieszanka	czarnej	herbaty	z	Assam,	Cejlonu	i	Kenii.	
Jest	silnie	odświeżająca	i	bogata	w	teinę,	

RASPBERRY ROYAL
	mieszanka	owocowa	soczystych	malin,	dzikiej	róży,	jabłek	i	hibiskusa,	

CHILL OUT WITH HERBS
połączenie	Roiboos	i	czarnej	herbaty	z	rozgrzewającym	imbirem,	bogatą	w	karoten	słodką	
marchewką	i	poprawiającym	nastrój	smakiem	aromatycznej	pomarańczy	oraz	śliwki,	

OOLONG PEACH
herbata	Oolong	z	płatkami	pomarańczy	i	cząstkami	brzoskwini,	

FRUITY SENCHA 
Sencha	to	klasyka	zielonej	japońskiej	herbaty,	w	tym	przypadku	połączona	
z	kandyzowanymi	owocami,	trawą	cytrynową	i	kwiatem	bławatka,

VITA FIT 
herbata	ziołowa	aromatyzowana	cytrusami,	

PAI MU TAN & MELON
nazwa	białej	herbaty	Pai	Mu	Tan	oznacza	białą	piwonię.	Napar	jest	delikatny,	
rześki	i	kwiatowy	o	smaku	melona,	

VITAL GRAPEFRUIT 
herbata	owocowa	o	smaku	grejfruta.

Herbaty Ronnefeldt

Herbaty Ronnefeldt sypane

11 zł

16 zł

Ronnefeldt to rodzinna firma z tradycjami, założona w 1823 roku. Jej twórcą jest Johann Tobiash Ronnefeldt 
z Frankfurtu nad Menem. Ronnefeldt dba o najwyższą jakość swoich produktów. Herbaty są produkowane według 

starych receptur, dzięki temu herbaty tej marki zawsze mają ten sam smak i aromat.



KAWY

Cafe Creme          9 zł
Espresso    9 zł
Espresso Macchiato  9 zł
Espresso Doppio   14 zł
Cappuccino    10 zł
Cappuccino Aroma   12 zł
(wanilia, czekolada, amaretto, karmel, kokos, cynamon) 
Flat White           14 zł
Caffe Latte Macchiato   12 zł
Caffe Latte Aroma    14 zł
(wanilia, czekolada, amaretto, karmel, kokos, cynamon) 
Baileys Latte     16 zł
Kawa ,,po turecku’’  9 zł
Kawa Frappe z gałką loda waniliowego   15 zł
Spienione mleko      2 zł

NAPOJE ZIMNE

Soki Cappy 
(pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, pomidorowy)     250 ml  7 zł
Soki świeżo wyciskane (pomarańczowy, grapefruitowy)    250 ml  17 zł
Coca Cola         250 ml 8 zł
Coca Cola ZERO         250 ml      8 zł
Fanta          250 ml 8 zł 
Sprite           250 ml 8 zł
Kinley Tonic         250 ml 8 zł
BURN          250 ml 10 zł
On Lemon (rabarbar, gruszka, agrest, kola, Yerbamata, Yerbamata z granatem, śliwka)  330 ml       9 zł

WODY MINERALNE
Wody gazowane i niegazowane, podawane w temperaturze pokojowej lub schłodzone 

Kropla Beskidu (niegazowana)       330 ml  5 zł
Kropla Delice (gazowana)        330 ml 5 zł 
Acqua Panna         750 ml 17 zł
ACQUA PANNA naturalna woda mineralna niegazowana ze źródła San Piero we Florencji we Włoszech. 
Polecana jest dla osób z nadciśnieniem lub dla diety ubogiej w sód.
San Pellegrino         750 ml 17 zł
SAN PELLEGRINO naturalnie gazowana woda mineralna wzbogacona w CO2 ze źródła termalnego San Pellegrino 
w Bergamo we Włoszech. Woda o wyjątkowych właściwościach odkwaszających, idealna dla osób na diecie, 
a także dbających o właściwe nawodnienie organizmu.

LEMONIADY SEZONOWE
Orzeźwiające lemoniady na bazie naturalnych syropów owocowych, kwiatowych i ziołowych  300 ml     13 zł

KOKTAILE WARZYWNE I OWOCOWE
          300 ml     15 zł

PIWO BECZKOWE
Pilsner        alk. 4,4%  300 ml 9 zł
Pilsner        alk. 4,4%  500 ml 14 zł
Syrop malinowy do piwa        20 ml 1 zł

PIWA BUTELKOWE
Książęce Pszeniczne      alk. 4,9%  500 ml      13 zł
Książęce Czerwony Lager       alk. 4,9%            500 ml      13 zł
Książęce Ciemne Łagodne       alk. 5,4%            500 ml      13 zł
Książęce IPA       alk. 4,1%            500 ml      13 zł
Lech Premium        alk. 5%  500 ml       12 zł
Lech Shendy Strawberry Margarita      alk. 2%  500 ml       12 zł
Lech Free        alk. 0%           330 ml      9 zł

PIWA REGIONALNE
Turznieńskie historie Piwo Jasne        alk. 5,6%       500 ml 15 zł
Śmietanka Piwo Pszeniczne      alk. 5,6%       500 ml 15 zł
Piernikowy Foch Piernikowe      alk. 5,6%       500 ml 15 zł
Pomarańczarnia Witbier       alk. 5,6%       500 ml 15 zł
Powrót króla American Pale Ale      alk. 5,6%       500 ml 15 zł
Piwo Kord        alk. 12%       330 ml  24 zł



Tabela	zawartości	alergenów	w	produktach
PRZYSTAWKI

Carpaccio z wędzonej gęsi kołudzkiej aromatyzowane oliwą truflową, 
w wybornym połączeniu z sosem żurawinowym, marynowaną dynią i winogronem 
oraz długodojrzewającym polskim serem Bursztyn
Tatar z gęsi owsianej z czerwoną cebulą, ogórkiem kiszonym, marynowanymi grzybami 
i żółtkiem przepiórczym
Delikatne pierożki nadziewane dziczyzną, oprószone boczkiem, cebulą, pietruszką 
i czosnkiem
Sałatka ze szpinakiem, serami pleśniowymi i owocami (gruszka, pomarańcza, granat, 
winogrono), skropiona vinegrettem miodowym 

ZUPY

Aksamitny krem z raków z kawiorem z pstrąga i faszerowanym rakiem

Aromatyczna zupa grzybowa z kładzionymi kluseczkami i gęstą śmietaną

Staropolski żur na gęsinie z białą kiełbasą, ziemniakami, jajkiem i wędzonką

DANIA GŁÓWNE

Makaron papardelle z sosem pieczarkowo-truflowym, rukolą i parmazanem 

Sandacz saute z sosem grzybowym w asyście placków z cukinii i julienne z jabłka

Sznycel cielęcy XL z dodatkiem zasmażanej kiszonej kapusty i opiekanych w ziołach 
ziemniaków 
Wykwintny filet z perliczki (sous-vide) z sosem jarzębinowym, 
serwowany z kaszą bulgur z orzechami oraz puree z buraków i suszonych śliwek
Zrazy z gęsi owsianej w sosie grzybowym, serwowane z kopytkami 
oraz czerwoną kapustą z żurawiną
Medaliony z dzika w sosie własnym z rozmarynem i jałowcem, podane na kaszy pęczak 
z grzybami i boczkiem, w wyśmienitym towarzystwie puree z buraków i suszonych śliwek
Stek z polędwicy wołowej z chrustem cebulowym, sosem z marynowanego pieprzu, 
grillowanymi warzywami i opiekanymi ziemniakami w ziołach

DESERY

Tort bezowy daquoise z kremem karmelowym, orzechami włoskimi i daktylami 

Lody z gorącymi śliwkami smażonymi na maśle z wanilią i cynamonem

Gruszka Pięknej Heleny z anielskim włosem, lodem waniliowym i adwokatem

Ciasto brownie z parfait cytrynowym i owocami 

DLA DZIECI

Delikatny rosół z domowym makaronem

Kotleciki z kurczaka z frytkami i surówką

Banan smażony z sosem czekoladowym i lodem waniliowym

zawiera	zboża	zawierające	gluten

zawiera	laktozę	-	mleko zawiera skorupiaki

zawiera alkohol zawiera orzechy

zawiera	gorczycę zawiera seler

zawiera jajka

zawiera	ryby 

OZNACZENIA	ALERGENÓW



Hotel Pałac Romantyczny
ul. Toruńska 1, Turzno k. Torunia

tel. 56 642 31 30

www.palac-romantyczny.com


