
 Wyjątkowe Miejsce w ten Wyjątkowy Dzień
 

Lisewski Dwór
Idealny dla Młodej Pary

 
Dla koneserów pięknych chwil!

Priorytety dla Młodej Pary

Wyjątkowa lokalizacjaWyjątkowa lokalizacja
Lisewski Dwór położony jest na terenie doskonale zachowanego zespołu dworsko-parkowego, którego historia 
sięga kilkuset lat. Bezpośrednia bliskość przyrody, stylizowana weranda, ławki wśród kwiatów dają poczucie 

przeniesienia się w inny wymiar.

Zachwycające wnętrza 
Lisewski Dwór został odrestaurowany z najwyższą dbałością o każdy drobiazg. Ręcznie malowane ściany, 
stylowe meble, doskonała harmonia barw oraz budzące zachwyt detale powodują, że sala restauracyjna 

i przylegający do niej Lobby Bar są bezkonkurencyjnie najpiękniejszymi wnętrzami.i przylegający do niej Lobby Bar są bezkonkurencyjnie najpiękniejszymi wnętrzami.

Doskonałe menu
Lisewski Dwór to kuchnia łącząca tradycje staropolskie z najnowszymi trendami międzynarodowymi.

Menu weselne skomponowane pod czujnym okiem Jarka Walczyka – wybitnego mistrza kulinarnego, wychodzi 
naprzeciw najwyższym oczekiwaniom i na długo pozostaje w pamięci.

Apartament
Lisewski Dwór to jedyne miejsce, gdzie apartament Młodej Pary został tak zaprojektowany, by spotęgować 
przyjemne wspomnienia z pobytu. Styl ludwikowski znajduje swoje odzwierciedlenie w umeblowaniu i palecie przyjemne wspomnienia z pobytu. Styl ludwikowski znajduje swoje odzwierciedlenie w umeblowaniu i palecie 

kolorów. Nocleg w apartamencie wraz ze śniadaniem to prezent dla Państwa.

Serwis kelnerski
Lisewski Dwór może się pochwalić najlepiej przygotowanym zespołem kelnerskim, który dba o najdrobniejszy 

detal tak w czasie przygotowań do przyjęcia weselnego, jak i podczas jego trwania. 
Profesjonalizm doświadczonego serwisu powoduje, że Państwa goście czują się wyjątkowi.



Atrakcje
Lisewski Dwór mając na uwadze znaczenie tego dnia dla Młodej Pary, zadbał o dobranie sprawdzonych 
podwykonawców, których praca oceniana jest na bardzo wysokim poziomie. Korzystając z ich usług macie 

Państwo gwarancję wysokiej jakości przy dobrej, rabatowanej cenie.

Atrakcje dodatkowe

Przejażdżka dorożką
Na Młodą Parę i Świadków czeka przyjemna przejażdżka stylizowaną dorożką. Przejazd w jej wygodnym Na Młodą Parę i Świadków czeka przyjemna przejażdżka stylizowaną dorożką. Przejazd w jej wygodnym 
wnętrzu po okolicy i do lasu to doskonałe urozmaicenie tego wyjątkowego dnia. A zimą – sanna!

Fotografik
Posiada bogate doświadczenie, własne foto atelier, prowadzi kursy doskonalące. Jest autorytetem perspektywy 
i ujęcia. Doskonały w swojej pracy. Wyłącznie dla klientów Lisewskiego Dworu w okazyjnie niskiej stawce. 

Ślub - Przyjęcie - Sesja

Recital solistki
Dla marzących o Ave Maria na własnym ślubie w wykonaniu solistki teatralnej. Recital pięknych standardów Dla marzących o Ave Maria na własnym ślubie w wykonaniu solistki teatralnej. Recital pięknych standardów 
można potraktować również jako wyszukany prezent dla Rodziców w podziękowaniu za włożony trud. 

Pozostaje w pamięci.

Ślubne portrety/karykatury
Wspaniałym upominkiem dla Gości będzie wykonany na miejscu portret lub karykatura z dopisaną datą ślubu 

i imionami Państwa Młodych. Artystka pracuje szybko, a jej prace niezmiennie wywołują uśmiech.



Prezenter muzyczny
Dobra muzyka na przyjęciu weselnym to najczęściej jeden z główniejszych elementów mających ogromny wpływ 
na pomyślność przebiegu zabawy. Polecany didżej wsłuchuje się na bieżąco w pragnienia i gusta Gości.

Harfistka
Piękne wnętrza Lisewskiego Dworu doskonale komponują się z charakterystycznie pięknymi dźwiękami, 
jakie wydaje harfa. Recital harfistki podczas obiadu to rozwiązanie dla koneserów wyjątkowych chwil.

Live Curving dziczyznyLive Curving dziczyzny
Szef Kuchni w spektakularny sposób pokroi i zaserwuje Państwu wyśmienicie przyrządzone mięso z dzika, 
sarny lub udźca jelenia. Zamówione przez Państwo mięso jest każdorazowo przygotowywane przez lokalnych 

myśliwych.

Lisewski Dwór
84-250 Gniewino

Tel/ fax: (+48 58)672 16 05
Kom. 606 366 937Kom. 606 366 937

rezerwacja@lisewskidwor.pl



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Sałatka Caprese 

ZupaZupa 
Consome z makaronem naleśnikowym 

Danie Główne 
Pieczone piersi z kurczaka ze szpinakiem i serem gorgonzola na sosie śmietanowo-borowikowym 

z ziemniaki Au gratine i marchewką karmelizowaną 
Na półmisku 

Grillowane eskalopki wieprzowe podane na sosie z zielonego pieprzu 

DeserDeser 
Lody czekoladowe z gorącym sosem wiśniowym 

Zakąski 
Śledzik po myśliwsku 

Pieczony łosoś podany na sałacie z sosem cytrynowym z zielonym pieprzem 
Sałatka Grecka 

Sałatka z kurczaka z gruszką i złotą kukurydzą z dresingiem chilli 
Kompozycja sałat ogrodowych z owczym serem i pomidorami z dresingiem winegret Kompozycja sałat ogrodowych z owczym serem i pomidorami z dresingiem winegret 

Sałatka Kalifornijska z grillowaną karkówką z dresingiem czosnkowym 
Roladka z piersi kurczaka nadziewana grillowaną cukinią z kaparami 

Pieczona szynka podana z sosem korniszonym 
Pieczona karkówka marynowana w ziołach 
Rolada z boczku marynowanego w jałowcu 

Marynaty 
Masło smakowe Masło smakowe 
Wybór pieczywa 

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Zupa gulaszowa Zupa gulaszowa 

Cena 209,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Pomidory z Guacamole i krewetką koktajlową na kruchej sałacie

ZupaZupa 
Consome z kluseczkami drobiowymi

Danie Główne 
Pieczone polędwiczki wieprzowe podane na sosie z Bordolaise

z pieczonymi ziemniaki i warzywami ratatouille
Na półmisku

Grillowany filet z kurczaka nadziewanego porem na sosie bazyliowym 

DeserDeser 
Chłodnik śliwkowy z lodami waniliowymi

Zakąski 
Filety śledzia w sosie z cebuli i ogórka kiszonego

Pieczona Tilapia marynowana w trawie cytrynowej z dresingiem grejpfrutowym
Kompozycja sałat ogrodowych z kozim serem i suszonymi pomidorami z dresingiem winegret

Sałatka z polędwiczki wieprzowej z fasolą i dresingiem Salsa
Sałatka z kurczaka z śliwkami suszonymi i złotą kukurydzą z dresingiem żurawinowymSałatka z kurczaka z śliwkami suszonymi i złotą kukurydzą z dresingiem żurawinowym

Roladka z piersi kurczaka nadziewana grillowaną cukinią z kaparami
Pieczona szynka marynowana w kolendrze podana z sosem chrzanowym

Pieczony rostbef marynowany w zielonym pieprzu
Pieczona rolada z kurczaka z orzechami włoskimi

Marynaty
Masło smakowe
Wybór pieczywaWybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Gulasz z wołowiny na ostro bekonem i suszona cebulą

Cena 215,00 zł/os.Cena 215,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Roladki z soli z suszonymi pomidorami na soczystej sałacie z dresingiem koktajlowym

ZupaZupa 
Krem z kalafiora i dyni

Danie Główne 
Rolada z polędwiczki wieprzowej musem z orzechów włoskich sosie z czerwonego pesto

z grillowana papryką i ziemniakami Au gratin
Na półmisku

Pieczona pierś z kurczaka nadziewana serem pleśniowym z żurawiną na sosie imbirowo-gruszkowym

DeserDeser 
Crème brullé o smaku brzoskwiniowym

Zakąski 
Wędzone filety z pstrąga z sosem ze świeżych ogórków

Tatar z łososia z koperkiem
Sałatka ze świeżych warzyw z grzanką serową i dresingiem prowansalskim

Sałatka „Renisch” z pieczarek i pora z dresingiem cytrynowym
Kompozycja sałat ogrodowych z grillowaną piersią kurczaka z dresingiem czosnkowymKompozycja sałat ogrodowych z grillowaną piersią kurczaka z dresingiem czosnkowym
Sałatka z kaczki z mango i gruszką na kruchej sałacie z dresingiem żurawinowym

Wędzona pierś z indyka
Pieczona rolada z boczku z sosem chrzanowym
Pieczony rostbef marynowany w białym winie

Marynaty
Masło smakowe
Wybór pieczywaWybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Forszmak z szynki po cygańsku z grzankami ziołowymi

Nad RanemNad Ranem
Barszcz czysty

Cena 219,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Sałatka Caprese z dresingiem bazyliowym

ZupaZupa 
Consome z makaronem naleśnikowym

Danie Główne 
Pieczone polędwiczki wieprzowe podana na sosie z kurek w śmietanie
z marchewka karmelizowaną z tymiankiem i pieczonymi ziemniakami

Na półmisku
Pieczony filet z łososia serwowany na sosie śmietanowo-rozmarynowym

DeserDeser 
Carpaccio z melona z lodami cytrynowymi i białą czekoladą

Zakąski 
Łosoś marynowany w cytrynie i zielonym pieprzu
Sałatka z tuńczyka z dresingiem czosnkowym

Sałatka Grecka
Sałatka z grillowanego kurczaka i pieczarek z dresingiem paprykowym

Sałatka z szynki wędzonej z warzywami i dresingiem koperkowo-czosnkowymSałatka z szynki wędzonej z warzywami i dresingiem koperkowo-czosnkowym
Sałatka z grillowanych polędwiczek z rukolą i dresingiem balsamico

Pieczona rolada z boczku z zielonym pieprzem
Pieczony schab marynowany w czosnku

Pieczony rostbef podany z sosem chrzanowym
Marynaty

Masło smakowe
Wybór pieczywaWybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Forszmak z dziczyzny w czerwonym winie

Nad RanemNad Ranem
Barszcz czysty

Cena 225,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Łosoś marynowany w cytrynie i zielonym pieprzu

ZupaZupa 
Krem z pomidorów ze świeżą bazylią

Danie Główne 
Pieczona roladka z polędwiczki wieprzowej nadziewanej suszonymi pomidorami i serem rikota

na sosie borowikowym z fasolką szparagowa i pieczonymi ziemniakami
Na półmisku

Grillowana pierś z kurczaka nadziewanego musem orzechowym na sosie śmietanowo-śliwkowym

DeserDeser 
Lody waniliowo z gorącym sosem wiśniowym i prażonymi migdałami

Zakąski 
Pieczona płastuga na kruchej sałacie z dresingiem koktajlowym

Wędzony filet z halibuta
Sałatka Grecka

Sałatka z brokuł i rzodkiewek z migdałami i dresingiem winegret na ostro
Sałatka z grillowanej piersi kurczaka ze świeżą papryką i gruszką z sosem egzotycznymSałatka z grillowanej piersi kurczaka ze świeżą papryką i gruszką z sosem egzotycznym

Sałatka z pieczonego rostbefu z warzywami marynowanymi sosie BBQ
Pieczona pierś z indyka z dodatkiem sosu żurawinowego

Pieczony schab marynowany w ziołach z dodatkiem sosu chrzanowego z papryką
Pieczona rolada z cielęciny z dodatkiem sosu kaparowego

Marynaty
Masło smakowe
Wybór pieczywaWybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Filety kurczaka z pieczona papryką i sosem Parmegiano

Nad RanemNad Ranem
Barszcz czysty

Cena 229,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Szynka Proscciutto di Parma na melonie z dresingiem cytrynowo-miętowym

ZupaZupa 
Bulion z bażanta z kluseczkami

Danie Główne 
Eskalopki z cielęciny podane na sosie blue cheese z grillowaną cukinią

i ziemniakami Au gratine z borowikami
Na półmisku

Pieczone polędwiczki wieprzowe podana na sosie z kurek w śmietanie

DeserDeser 
Lody czekoladowe z sosem z adwokat

Zakąski 
Roladka z pstrąga nadziewana małżami z dresingiem czosnkowo-koperkowym

Sałatka Nicejska z tuńczykiem i dresingiem winegret
Sałatka z papryki świeżej z serem Ricotta i dresingiem bazyliowym

Kompozycja sałat ogrodowych z owocami morza i dresingiem koktajlowym
Sałatka z grillowanego indyk i ananasa z awokado i dresingiem miodowo-imbirowymSałatka z grillowanego indyk i ananasa z awokado i dresingiem miodowo-imbirowym

Sałatka z karczochów z grillowanymi polędwiczkami i dresingiem kapary
Pieczona rolada z boczku z grzybami
Roladki z kaczki z orzechami włoskimi
Roladka z kurczaka w tiulu z kokosu

Pieczona szynka marynowana w jabłkach i żurawinie
Marynaty

Masło smakoweMasło smakowe
Wybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Żurek staropolski z borowikamiŻurek staropolski z borowikami

Nad Ranem
Barszcz czysty

Cena 235,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Łosoś marynowany w soi i imbirze na sałatce z białej rzodkiewki

ZupaZupa 
Krem z białych i zielonych szparagów

Danie Główne 
Pieczone roladki z cielęciny nadziewane borowikami podanymi

na sosie śmietanowym z rozmarynem pieczonymi buraczkami i ziemniakami Au gratine
Na półmisku

Grillowana pierś z kurczaka nadziewana suszonymi pomidorami na sosie Parmegiano

DeserDeser 
Łódeczka z melona z lodami bakaliowymi z sosem malinowym

Zakąski 
Tatar z halibuta z marynowanymi śliwkami

Pieczona płastuga na kruchej sałacie z krewetkami i dresingiem gazpacho
Płatki śledzia w złocistej cebuli

Sałatka Caprese
Sałatka z wędzonej szynki i sera z sałatą rzymską i dresingiem paprykowymSałatka z wędzonej szynki i sera z sałatą rzymską i dresingiem paprykowym
Sałatka z pieczonych polędwiczek z pieczarkami z dresingiem rozmarynowym

Sałatka z grillowanego indyka z sałatą i płatkami świeżych pieczarek dresingiem koktajlowym
Pieczony schab marynowany w czosnku z dodatkiem sosu chrzanowego

Pieczony indyk faszerowany musem z orzechów z dodatkiem sosu porzeczkowego
Terrina z kaczki z dodatkiem sosu borówkowo-miodowym

Marynaty
Masło smakoweMasło smakowe
Wybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Forszmak z wołowiny z kluseczkamiForszmak z wołowiny z kluseczkami

Nad Ranem
Barszcz czysty

Cena 239,00 zł/os.



 Staropolskie powitanie chlebem i solą
 

Menu
 

Aperitif – Wino musujące 

Przystawka 
Polędwica wołowa marynowana w Balsmico z dresingiem z limonki i kolendry

ZupaZupa 
Krem z kukurydzy z chilli

Danie Główne 
Pieczone piersi z kaczki podane na sosie żurawinowo-gruszkowym z modrą kapustą i pieczonymi ziemniakami

Na półmisku
Pieczona polędwiczka z wieprzowiny nadziewana kasztanami podane na sosie z borowików

Deser 
Lody waniliowe z sosem Zabajone zapiekaneLody waniliowe z sosem Zabajone zapiekane

Zakąski 
Wędzony łosoś z musem orzechowym

Śledź marynowany podany na tatarze z warzyw z dresingiem z musztardy Dijon
Sałatka z pomidorów i melonem z serem brie i dresingiem bazylikowo-miętowym

Sałatka z pieczonej cukinii z pieczarkami na kruchej sałacie z dresingiem winegret z sezamem
Sałatka z grillowanej piersi kurczaka z awokado z dresingiem mango-jalapeño

Sałatka z pieczonej polędwiczki wieprzowej z pieczoną papryka z dresingiem morelowymSałatka z pieczonej polędwiczki wieprzowej z pieczoną papryka z dresingiem morelowym
Pieczona schab nadziewany wołowiną marynowany w czarnym pieprzu

Carpaccio z polędwicy wołowej
Pieczone roladki z kurczaka nadziewane kasztanami z szałwią

Szynka Podkomorzego
Kabanosy
Marynaty

Masło smakoweMasło smakowe
Wybór pieczywa

Bufet kawowy 
Kawa, herbata (czarna, owocowa, zielona) 

Bufet Deserowy
Owoce filetowane 

Po północy
Potrawka z polędwiczek wieprzowych z sosem z trzech serówPotrawka z polędwiczek wieprzowych z sosem z trzech serów

Nad Ranem
Barszcz czysty

Cena 245,00 zł/os.


