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Dwugwiazdkowy Hotel Stary Młyn to bardzo 

ładnie prezentujący się kompleks zbudowany  

z ekologicznych materiałów. Poczujesz jak nigdzie 

indziej bliskość naturalnego jurajskiego kamienia 

 i surowego drewna, a komfortowo urządzone 

pokoje sprawią, że wyśpisz się i odpoczniesz jak  

w domu. 

Góralska architektura oraz wnętrza stanowiące 

połączenie stylu i praktyczności będą przystanią 

zarówno dla zapracowanego managera, 

zmęczonego turysty czy też poszukującej 

odpoczynku rodziny. 

 

Jednak niech Państwa nie zmyli stylowa góralska 

architektura nawiązujące do dawniejszych dziejów. 

Dysponujemy 26 komfortowymi, atrakcyjnymi  

i klimatyzowanymi pokojami. Na wyposażeniu 

znajduje się telefon, telewizor, stojak na bagaż oraz 

zestaw ręczników i kosmetyków hotelowych. 

Posiadamy duży monitorowany parking. Cały 

obiekt w zasięgu bezprzewodowego internetu. 

Cena za pokój (rabat 10%) ze śniadaniem 

Pokój 1-osobowy 108 zł 

Pokój 2-osobowy 148 zł 

Pokój 3-osobowy 216 zł     

Pokój 4-osobowy 283 zł 
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RESTAURACJA 

Restauracja Stary Młyn jest idealnym miejscem do 

organizacji zarówno hucznych przyjęć jak  

i kameralnych spotkań. U nas każda impreza 

nabierze magicznego charakteru i w pamięci Gości 

pozostanie na zawsze. 

Do dyspozycji Gości: 

- stylowa, przestronna i klimatyzowana sala, 

- profesjonalna i zawsze uśmiechnięta obsługa, 

- duży i monitorowany parking. 

Od bankietu, aż po huczne wesele…, to wszystko 

w wyjątkowej Karczmie Stary Młyn. 

Nasza kuchnia z pewnością zachwyci Państwa 

smakiem tradycyjnych potraw oraz kompozycjami 

według naszej aranżacji. Restauracja Stary Młyn 

stawia na regionalne produkty oraz klasyczne 

jurajskie smaki doprawione szczyptą 

nowoczesności. 

Kompozycje starannie dobranych ziół i przypraw, 

unikalnych receptur oraz wieloletnie 

doświadczenie to gwarancja jakości i pełnego 

zadowolenia. Kuchnia Hotelu Stary Młyn to 

zespół znakomitych kucharzy, który  

z pewnością urzeknie Państwa głębią smaków  

i aromatów.  

Hotel & Karczma Stary Młyn, 42-300 Koziegłowy, stary-mlyn@cze.pl, +48 315 02 80 



 

 

 

 

 

Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem, solą i lampką szampana 

Obiad 

Zupy - 1 do wyboru: 

Rosół z makaronem tradycyjnie podany 

Zupa pachnąca lasem z łazankami 

Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 

Zupa cebulowa z grzankami 

Danie główne - 4 mięsa do wyboru: 

Schab po staropolsku 

Pieczeń wykwintna sosem zalewana 

Udka faszerowana 

Kura w szpinakowej kołderce 

De volaille z kurczaka z wiejskim masełkiem 

Polędwiczki w borowikach 

Bitki wołowe 

Pieczeń karkowa w sosie pieprzowo-koniakowym 

Rolada wołowa w  delikatnym sosie własnym 

Filet w złotej panierce 

Roladki drobiowe w sosie grzybowym 

Dodatki skrobiowe: 

Ziemniaki kraszone 

Frytki lub talarki ziemniaczane 

Kluski śląskie lub kopytka 

Dodatki na ciepło - 1 do wyboru: 

Buraczki zasmażane, marchewka z groszkiem, warzywa gotowane, kapusta zasmażana 

Dodatki na zimno - 3 surówki do wyboru: 

Z kapusty czerwonej, z kapusty pekińskiej, z kapusty kiszonej,  

z marchewki i ananasa, z selera z rodzynkami, z marchewki i ogórka, „Colesław”, „Katońska” 
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MENU – 180 ZŁ/OS 



 

 

 

 

 

 

 

Desery - 1 do wyboru: 

Lody na gorących wiśniach lub malinach 

Puchar z owocami egzotycznymi 

Suflet czekoladowy w towarzystwie bitej śmietany i gałki lodów 

Szarlotka w sosie malinowym 

Gorące kolacje: 

Kolacja pierwsza - 1 do wyboru: 

Zupa gulaszowa 

Strogonow 

Bogracz 

Żurek 

Zupa meksykańska 

Kolacja druga 

Szynka wieprzowa żywym ogniem płonąca przed Gośćmi serwowana   

Dodatki do wyboru: 

Talarki, łódeczki ziemniaczane, półksiężyce, kopytka opiekane, kasza gryczana lub jęczmienna 

Kapustka zasmażana lub surówka na zimno wg uznania 

Kolacja trzecia - 1 do wyboru: 

Medaliony wołowe w sosie myśliwskim z kopytkami z patelni oraz surówką 

Kotlecisko z kowalowej ręki podane z frytkami i surówką 

Sakwa drobiowa z łódeczkami ziemniaczanymi i surówką 

Mięsisko ze szpady podane z ryżem i surówką 

Schab cygański wędrowiec z talarkami i surówką podany 

Sztuka mięsa w warzywach z ryżem i surówką 

Kotlet w sosie z owoców leśnych z kopytkami i surówką 

Kolacja czwarta 

Barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem 

       

MENU – 180 ZŁ/OS 
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Paleta zimnych przekąsek: 

Bukiet wędlin pieczonych (schab po staropolsku, schab nadziewany, karkówka) 

Deska wędlin 

Deska serów 

Pasztet z żurawiną 

Galarety z kurczaka lub golonki 

Tymbaliki 

Galantyny 

Śledź w trzech smakach 

Sałatki (2 do wyboru): 

ziemniaczana, gyros, królewska, ryżowa, włoska 

Napoje: 

Kawa i herbata bez ograniczeń 

Litr soku i wody niegazowanej na osobę 

 

W gestii zamawiających ciasta, tort, owoce, alkohol, napoje zimne. 
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