Restauracja & Hotel Leśny Dwór w Skaryszewie

tradycja w nowoczesnym wydaniu...
... ceniona zwłaszcza przez osoby poszukujące wytchnienia od codziennego zgiełku miasta.
Chcemy aby wszyscy nasi Goście czuli się komfortowo, o co dba profesjonalnie przygotowana
obsługa tak, abyśmy mogli świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Jesteśmy przekonani, że każda wizyta w naszych progach pozostawi miłe i niezapomniane
wrażenia.
Leśny Dwór świadczy usługi z zakresu hotelarstwa i gastronomii już od ponad 15 lat.
Przez ten czas zyskaliśmy wielu stałych klientów.
Zaufali nam m.in. Sąd Najwyższy | Grupa Inditex | Mecalux | Raiffeisen POLBANK |
kratki.pl | Sodexo | Jadar | McDonald | Michelin | Imperial Tobacco | AVIVA
i wiele innych.
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Leśny Dwór - Komunia
Są takie chwile, które pozostają w sercach całej rodziny…
…Komunia dziecka jest bez wątpienia jedną z nich!

Komunia… niezapomniane rodzinne święto!
Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważny dzień w życiu dziecka. Jest ona również wspaniałą
okazją do spotkania w gronie rodziny. Organizując przyjęcie komunijne w naszej restauracji
mogą być Państwo pewni, iż zarówno dziecko jak i Goście będą długo i miło wspominać to
wydarzenie.
Sprawdź, w jaki sposób będziemy świętować ten szczególny dzień …

Komunia w pięknej oprawie…
Sale restauracyjne Leśnego Dworu
Przyjęcia z okazji Komunii Św. organizujemy w naszych klimatycznych salach restauracyjnych,
proponując wnętrza idealnie dopasowane do liczby Gości oraz preferencji rodziców. Subtelnym wystrojem stołów podkreślamy szczególne znaczenie tego wyjątkowego dnia oraz
dbamy, aby muzyka idealnie komponowała się z jego radosnym nastrojem.
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A może w ogrodzie…?
Wiosną i latem nasz piękny ogród to wymarzone miejsce beztroskiej zabawy. Podczas gdy
dzieci łapię promienie słońca, pozostali Goście mogą wybrać się na przyjemny spacer i odpocząć przy akompaniamencie szumu ciepłego wiatru i śpiewu ptaków.
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Oferta STANDARD
W ofercie standardowej gwarantujemy Państwu:
•
•
•
•
•
•
•

4 dania gorące (2 zupy i 2 dania główne)
deser
8 przekąsek zimnych
ciasta
owoce
napoje zimne – bez limitu
napoje gorące – bez limitu

Menu - KOMUNIA
Proponujemy dania tradycyjne oraz regionalne specjały:
przystawki, zupy, ryby, doskonałą kuchnię myśliwską oraz specjalne menu na życzenie Gości.
Polecamy także aromatyczne ciasta, a szczególnie nasz LD tort (na bazie śmietany, malin, borówek i pomarańczy), który od lat zachwyca wszystkich naszych Gości.
MENU KOMUNIA - Obiad z przekąskami >>pobierz<<
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Pokój dla rodziców z dzieckiem
Pomyśleliśmy o wszystkim…
Pamiętamy o wszystkim, co sprawia, że rodzina czuje się komfortowo. W specjalnej cenie zapewniamy przytulny pokój, gdzie dziecko komunijne wraz z rodzicami może spokojnie się
przebrać i skryć się na chwilę, aby odpocząć po uroczystości i przygotować się do przyjęcia.

✓ W roku 2010 nasz obiekt hotelowy został uznany za Najlepszy Hotel regionu
radomskiego w plebiscycie Echa Dnia!

✓ W roku 2012 nasz obiekt hotelowy został uznany za Najlepszy Hotel według
czytelników prestiżowego miesięcznika Hotelarz!

✓ W roku 2016 nasz obiekt hotelowy został uznany za Lidera Regionu według
redakcyjnej kapituły Echa Dnia!

✓ W roku 2017 nasz obiekt hotelowy został uznany za Perłę Powiatu i zajął I miejsce w
kategorii Mała Firma Roku!

✓ W roku 2017 nasz obiekt hotelowy po raz kolejny z rzędu, został uznany za
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Lidera Regionu według redakcyjnej kapituły Echa Dnia!

Leśny Dwór – Dla dzieci
Leśny Dwór to hotel przyjazny rodzinie z wieloma atrakcjami dla dzieci.
Dbając o komfortowe warunki pobytu dla rodzin z dziećmi nieustannie rozbudowuje ofertę
skierowaną do swoich najmłodszych Gości. Plac zabaw o pow. ponad 500 m² to inwestycja
roku zrealizowana w regionie radomskim, która została nagrodzona prestiżową statuetką
Lidera Regionu 2016 – nagrodą przyznawaną najlepszym firmom o dużym potencjale rozwojowym!
Leśny Dwór to hotel rodzinny, dlatego w naszym obiekcie do dyspozycji najmłodszych
oddajemy:
•
•

wewnętrzny kącik zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić podczas gdy rodzice korzystają z
restauracji hotelowej
zewnętrzny plac zabaw, który znajduje się na terenie zielonym zlokalizowanym tuż
obok głównego budynku
Mając na uwadze naszych najmłodszych przygotowaliśmy zniżki dla dzieci:

•

dzieci w wieku od 0 do 3 lat wraz z rodzicami mieszkają w naszym obiekcie bez
żadnych opłat

tu życie smakuje bardziej...
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15 lat doświadczenia…
“Hotel piękny, elegancki, dobrze umeblowany i wyposażony, blisko centrum.
Bardzo smaczne i urozmaicone śniadanie.
Personel bardzo miły i uprzejmy. Same plusy!
Odrobina luksusu w pięknej atmosferze. Polecam!”

M. Gessler

i życie smakuje bardziej...
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Przykładowe propozycje MENU
I propozycja
Dania gorące I
1. Rosół / flaki cielęce z nutką imbiru – do WYBORU
2. Kaczka w sosie żurawinowo – pomarańczowym podana z opiekanymi ziemniakami i bukitem surówek sezonowych
Deser
Bezowa chmurka
Dania gorące II
3. Karkówka w sosie z zielonego pieprzu, pęczotto i buraki zasmażane
4. Zupa z suszonych borowików z kaszą gryczaną
Płyta zimna:
1. Półmisek mięs pieczonych i serów
2. Vitello tonnato
3. Roladki szpinakowe z łososiem wypełnione czosnkowym twarożkiem
4. Koreczki śledziowe w trzech smakach
5. Schab po warszawsku
6. Sałatka włoska
7. Sałatka jarzynowa
8. Pikle + dodatki (pieczywo)
Ciasto i owoce
Mix ciast i owoców sezonowych
Napoje:
- stół kawowo - herbaciany
- soki MIX w dzbankach
- woda mineralna gazowana „BUSKOWIANKA” poj. 0,33 l/ but. szklana
- woda mineralna niegazowana „BUSKOWIANKA” w dzbankach z miętą i cytryną
- Coca-Cola; Fanta; Sprite poj. 1 l/ but. PET
Animacje dla dzieci:
-w przedziale wiekowym 3-12 +35 PLN/ 1 osoba

Cena zestawu to 180 PLN przy min. liczbie Gości 25 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2019
Cena zestawu to 190 PLN przy min. liczbie Gości 25 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2020

8

Przykładowe propozycje MENU
II propozycja
Dania gorące I
1. Krem z białych warzyw z grzanką/ rosół z makaronem – do WYBORU
2. Roladka z kurczaka ze szparagami, suszonymi pomidorami w sosie kaparowo-czosnkowym,
młode ziemniaki z koperkiem, mix
Deser
Lody waniliowe z gorącym sosem malinowym
Dania gorące II
3. Schabowy all’a Italia zapiekany z pomidorem i serem typu „mozzarella”, tri-colori ryż z
brokułami
4. Zupa „najlepsza” z kawałkami kurczaka i plastrem cytryny oproszona świeżą pietruszką
Płyta zimna:
1. Półmisek mięs pieczonych i serów
2. Koreczki śledziowe w trzech smakach
3. Łosoś pieczony z musem jajecznym
4. Sałatka miodowa z grillowanym kurczakiem
5. Sałatka „grecka” z serem typu „feta”
6. Polędwiczka wp. otulona w ziołach z dipem czosnkowym
7. Terrina drobiowa z galaretką żurawinową
8. Pikle + dodatki (pieczywo)
Ciasto i owoce
Mix ciast i owoców sezonowych
Napoje:
- stół kawowo - herbaciany
- soki MIX w dzbankach
- woda mineralna gazowana „BUSKOWIANKA” poj. 0,33 l/ but. szklana
- woda mineralna niegazowana „BUSKOWIANKA” w dzbankach z miętą i cytryną
- Coca-Cola; Fanta; Sprite poj. 1 l/ but. PET
Animacje dla dzieci:
-w przedziale wiekowym 3-12 +35 PLN/ 1 osoba

Cena zestawu to 180 PLN przy min. liczbie Gości 25 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2019
Cena zestawu to 190 PLN przy min. liczbie Gości 25 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2020
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Tel: (48) 385-74-88
Fax: (48) 383-60-62
kontakt@lesnydwor.eu
www.lesnydwor.eu

Osoba kontaktowa:
Łukasz Majchrzyk
Tel: 698 488 433
lukasz@lesnydwor.eu

Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR
Usytuowany jest jedynie 89 km od Warszawy i zaledwie 3 km od Radomia,
przy drodze krajowej nr E- 9.
Lokalizacja ta stanowi niewątpliwy atut Leśnego Dworu.
Co więcej na uwagę zasługuje też estetyczne otoczenie i duży ogród pełen zieleni.
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