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Specjały Dworku przyciągają celebrytów
Specjały kulinarne oraz niepowtarzalna atmosfera Restauracji Dworek w Szonowicach
przyciągają nawet gwiazdy polskiego show-biznesu. Można tu zjeść tradycyjny śląski obiad,
spróbować swojskich wypieków, własnych przetworów i miodu z pobliskiej pasieki. Do
dyspozycji gości jest również hotel i sale bankietowe.
Oddalona o zaledwie 9 km od Raciborza Restauracja Dworek w Szonowicach to doskonałe
miejsce na organizację wesel, chrzcin, komunii, bankietów, studniówek czy innych
firmowych imprez. Dworek to również idealny lokal, aby zjeść pyszny niedzielny obiad z
całą rodziną. – Serwujemy tu bogaty wachlarz dań, które wyłącznie sami przygotowujemy.
Nie brakuje u nas tradycyjnej śląskiej kuchni, swojskich wypieków. Robimy własne
konfitury i kompoty oraz częstujemy gości pysznym lipowym miodem z pobliskiej pasieki –
wylicza Marek Setkiewicz, właściciel Restauracji Dworek w Szonowicach.
Do dyspozycji gości jest restauracja, w której codziennie można zjeść pyszne śniadanie,
sycące obiady, słodkie desery oraz wykwintne kolacje. – W każdą niedzielę do obiadu
podajemy deser gratis – podkreśla Marek Setkiewicz. Dla tych, który w Szonowicach albo
w okolicy chcą zatrzymać się na dłużej, przy restauracji funkcjonuje hotel z 11 pokojami. –
Oferujemy wysoki standard w atrakcyjnych cenach. Ponadto na terenie całego lokalu
można swobodnie korzystać z internetu – zapewnia właściciel obiektu. W dworku można
także wynająć sale na imprezy okolicznościowe. – Większa pomieści 150 gości. Jest
przestrzenna, klimatyzowana z bezpośrednim wyjściem do ogrodu. W następnej można
zorganizować przyjęcia na 35 osób. Idealna na spotkania biznesowe – zachęca Marek
Setkiewicz.
W szonowickim Dworku znajduje się też studio fotograficzne, gdzie zdjęcia wykonuje
doświadczony fotograf Sebastian Łoboda. Jego ofertę oraz portfolio można zobaczyć na
stronie internetowej www.zdjeciazpasja.pl. Natomiast w piękne letnie dni doskonały na
ślubne plenery jest ogród na terenie lokalu.
Smaczną kuchnię i niepowtarzalną atmosferę restauracji w Szonowicach cenią sobie
gwiazdy polskiego show-biznesu. – Cyklicznie, dwa razy w roku jesteśmy
współorganizatorami Art Cupu, czyli Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd w Zakrzowie,
wówczas wiele gwiazd zatrzymuje się w naszym hotelu. Jedni spędzają tu weekend, inni
nawet dwa tygodnie – podkreśla właściciel Setkiewicz. W przeciągu paru lat Dworek
odwiedzili m.in. Daniel Olbrychski, Magda Gessler, Adam Gessler, Karol Strasburger czy
Beata Tyszkiewicz.
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