
"W OGRÓDKU"

Lunch dnia – zestaw swój zestaw
(codziennie w godz 1200 - 1600) 

Przystawki:
• Tatar wołowy podwędzany pędami róży 29 zł 
• Oberżyna z wołowiną i warzywami 27 zł
• Szparagi z jajkiem w koszulce i masłem czosnkowym 27 zł

Sałatki:
• Z wędzonym twarogiem i świeżymi owocami 23 zł
• Z warzywami grillowanymi i jajkiem w koszulce  24 zł

Zupy:
• Chłodnik ogórkowy z prażonymi pistacjami 16 zł
• Żurek tarnowski 15 zł
• Barszcz czerwony z pierożkami gęsimi i assiette malinowym 19 zł 

 

Dania główne:
• Pierogi z serem korycińskim 

w sosie śmietanowo-maślanym, dymką i ziołami 25 zł
• Golonka wieprzowa bez kości 

na polskich łazankach w sosie kurkowym 33 zł
• Grillowany prosiak (tomahawk) 

na puree musztardowym z warzywami 42 zł
• Noga z kaczki confit z puree marchewkowym, 

soczewicą buraczaną i sosem z rokitnika 46 zł
• Comber z królika 

w sosie borowikowym z gratin ziemniaczanym 44 zł
• Stek sezonowany na sucho 

(min 8 tyg, waga ok 400-500g) 100 g-16 zł



Placki ziemniaczane:
• Z bukietem gotowanych warzyw i pure dyniowym 25 zł
• Z gulaszem jagnięcym i bukietem warzyw 30 zł

Ryby:
• Filet z pstrąga 

z warzywami grillowanymi i pieczonymi ziemniakami 39 zł
• Sandacz ze szparagami 42 zł

Desery:
• Beza z kremem i owocami 22 zł
• Gruszka w cieście 

z konfiturą z owoców leśnych i lodami różanymi  24 zł
• Lody z owocami 18 zł 

Napoje:

• Pepsi, Pepsi max, Mirinda,7up, Schweepes 25 cl 8 zł

• Cisowianka, Cisowianka Perlage 30 cl / 70 cl 8zł / 13 zł

• Sok pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrut 20 cl 7 zł

• Nektar czarna porzeczka 20 cl 7 zł

• Red Bull 25 cl 11 zł

• Soki wyciskane pomarańcza, grejpfrut, jabłko 32 cl 17 zł

• Lemoniada cytrynowa 32cl/100cl 14zł / 24 zł

• Lemoniada różana 32cl/100cl 14zł / 24 zł

• Kompot 32 cl 8 zł

• Koktajl odżywczy 
sok pomarańczowy, grapefruit, szpinak, mango imbir 32 cl 19 zł

• Koktajl wzmacniający
sok pomarańczowy, gruszka, jabłko, pietruszka 32 cl 19 zł

• Koktajl regenerujący 
sok pomarańczowy, banan, gruszka, kiwi, nasiona Chia 32 cl 19 zł

Kawy:

• Espresso 9 zł

• Espresso doppio 11 zł

• Americano 11 zł

• Capuccino 12 zł

• Latte 13 zł



• Latte Macchiato 13 zł

• Latte Różana 13 zł

• Latte Macchiato z syropem smakowym 15 zł

• Kawa z polską whisky 17 zł

• Wegańska kawa z pomarańczą i pianką kokosową 17 zł

Herbaty Liściaste La Via Del Te 13 zł

• English Breakfast - mieszanka mocnych, czarnych herbat, o głębokim 
aromacie, kolorze mocnej czerwieni i pełnym, lekko garbnikowym smaku

• Earl Grey Imperiale - czarna, indyjska herbata, wzbogacona kalabryjską 
bergamotką

• Special Gunpowder - zielona chińska herbata z drobnych listków, które 
zwinąwszy się tworzą małe kuleczki

• Marrakech Mint - tradycyjna mieszanka liści zielonej herbaty i mięty Nana, 
dzięki czemu uzyskujemy niepowtarzalny, odświeżający smak

• Frutti di Bosco – z różaną nutą, mieszanka hibiskusa, dzikiej róży, jabłek, 
porzeczek, borówek oraz bzu

• Romeo e Giulietta - mieszanka zielonych herbat z dodatkiem papai, 
liofilowanych truskawek, oraz płatków róż

• Konfitura różana do herbaty 3 zł

Herbaty mrożone 32 cl 15 zł

• Różana - herbata różana, syrop różany, kostki lodu

• Miętowa - herbata miętowa, sok z limonki, cukier trzcinowy, kostki lodu

• Cytrynowa - herbata czarna, sok z cytryny, miód, kostki lodu



Historia Dworku

Dworek powstał w XIX wieku jako typowy podmiejski dom. Na przełomie wieków
XIX  i  XX  mieszkało  w  nim  małżeństwo  Kostasiów,  które  otrzymało  go  od  księcia
Eustachego Sanguszki. Tadeusz Kostaś był majordomusem księcia, zaś jego żona cenioną w
mieście akuszerką.

Budynek cudem przetrwał dziejowe burze i nieprzyjazne zabytkom czasy PRL gdy
sąsiednie budynki zastąpiono współczesnymi. Przyczyniła się do tego Pani Danuta Gryl,
wnuczka  Kostasiów,  nauczycielka  muzyki  która  całe  życie  mieszkała  w  dworku.  Gdy
zmarła w 2011 roku budynek który już wtedy był w złym stanie technicznym zaczął się
rozpadać. Nie pomógł fakt, iż obiekt wpisano do rejestru zabytków, gdyż nie było chętnych
do  jego  ratowania.  Wydawało  się  kwestią  czasu  gdy  budynek  się  rozpadnie  a  na  jego
miejscu powstanie coś współczesnego.

Na szczęście w roku 2017 budynkiem z zawalonym już dachem zainteresował się
właściciel  sieci  Hoteli  Cristal  Park,  który  uratował  uprzednio  zabytkowy  Dwór  w
Zgłobicach.  Kupił  dworek  i  przy  poparciu  konserwatora  podjął  się  trudnego  zadania
odbudowy  przy  jednoczesnym  nadaniu  mu  nowej  funkcji.  Takiej  która  zapewni
funkcjonowanie  przez  kolejne  lata.  Jedynym  rozsądnym  rozwiązaniem  okazało  się
stworzenie  restauracji,  która  we  wnętrzach  dworku  od  marca  2020  roku  swoją  ofertą
przybliża Gościom tradycyjną kuchnię lokalną.

A dlaczego Różana?

Do końca lat 30-tych obecna ulica Batorego nosiła nazwę Różana! Zmiany na obecną
dokonano w roku 1933 z okazji 500 rocznicy urodzin Króla Stefana Batorego.

Różana… ta nazwa najpiękniej  oddaje historię i  tęsknotę za naturalną, tradycyjną
kuchnią. Taką jaką chcemy Państwu zaoferować!

Historia, tradycja i smak.



Co wyróżnia naszą kuchnię?

Opiera się na tradycyjnych recepturach i głównie lokalnych składnikach.

Jakie to ma znaczenie?

Zdrowie  –  najważniejsze  składniki  kupujemy  od  lokalnych  dostawców.  Wiemy
zatem  skąd  pochodzą  i  w  jakich  warunkach  zostały  wytworzone.  Już  sam  brak
konieczności długiego składowania i transportu sprawia iż są najwyższej jakości i
pozbawione konserwantów.

Gospodarka  – kupując składniki  lokalne  kierujemy pieniądze  na nasz  rynek.  Do
naszych sąsiadów, którzy też kupują tutaj. Dzięki temu zapewniamy pracę szerokiej
grupie ludzi.

Ekologia  –  towary  trzeba  dowieźć.  Im  większa  odległość  tym  większy  koszt
ekologiczny.  Samochody,  samoloty,  statki.  Towary  codziennie  pokonuje  wiele
kilometrów a to nie tylko koszt paliwa, ale przede wszystkim poważne obciążenie
środowiska.  Kupując  produkty  wytworzone  lokalnie  oszczędzamy  planetę.  Nie
musimy też kupować żywności specjalnie pakowanej. To mniej plastiku.

Równowaga  –  w  czasach  gdy  myśli  i  zdjęcia  krążą  z  prędkością  światła
potrzebujemy chwili spokoju. Nasze dania przygotowywane są właśnie tak. Dla Was,
z pietyzmem, dbałością o to by były takie jakie powinny być. Według oryginalnych
receptur, bez drogi na skróty! 

Slow food! I chcemy, byście tak właśnie je spożywali. Nie szybko, ale rozkoszując
się smakiem, ciesząc towarzystwem, bo jedzenie to przyjemność która jak nic innego
zasługuje na czas.

Specjalne potrzeby żywieniowe - Jeśli chcecie by dania były przygotowane inaczej
z uwagi na przykład na alergie możemy oczywiście to zrobić!

Bo po to jest Różana!

Jak ciepłe łóżko!

Jak bezpieczny port!

Jak tradycyjna lokalna kuchnia!


