
IL GORGO  polsko-włoska gościnność 

Przybywających gości wita prowadząca agroturystykę Polka Danusia, której miłość do 

Toskanii przejawia się w relacjach z turystami i zaangażowaniu w organizację każdemu 

niezapomnianego wypoczynku oraz w przygotowanym z ogromną pasją każdym daniu i 

deserze. Danusia, wraz z włoską gospodynią, przygotowuje obfite i pyszne śniadania oraz 

obiadokolacje (tradycyjne toskańskie smaki), jak również organizują na życzenie kursy 

gotowania, degustacje najlepszych win regionu, w pobliskich cantinach w Montepulciano i 

Montalcino, a także degustacje różnych produktów regionalnych, w małych rodzinnych 

przetwórniach. W agroturystyce organizowane są wieczory z włoską pizzą, wypiekaną w 

tradycyjnym piecu opalanym drewnem, wyjątkowa kolacja ze słynnym stekiem florenckim, 

wspólne pieczenie ciasteczek cantucci, biesiadowanie z gospodarzami przy dobrym winie, 

wieczory z muzyką włoską, przyjęcia urodzinowe i inne - na specjalne życzenie gości. 

Gospodarze oferują własnej produkcji wino i oliwę, dżemy i powidła, przetwory warzywne, 

sosy do makaronu oraz likiery.  

Wyżywienie w agroturystyce 
 śniadanie włoskie serwowane w postaci obfitego bufetu – 5,00 euro/os. 

kawa, cappuccino, herbata, latte macchiato, soki owocowe, słodkie bułeczki, nutella, 

konfitury owocowe, herbatniki, sucharki, domowe ciasta, muffiny, jogurty, owoce. 

 śniadanie kompletne – 8,00 euro/os.  
wszystko to, co w śniadaniu włoskim oraz: półmisek włoskich tradycyjnych wędlin i serów 

owczych oraz kozich (świeżych i dojrzewających), sery białe, sery topione, jajka 

gotowane lub jajecznica, pomidory, ogórki, oliwy z oliwek, masło, miód i świeże pieczywa;  

 obiadokolacja (serwowana na półmiskach) – ok. 20 euro/os. dorosła.  
Wino, woda, kawa espresso płatne osobno. 

 antipasto (przystawka) – tradycyjne przekąski mięsno-warzywne, pieczywo świeże i 

tostowe;  

 primo piatto (pierwsze danie) – różnego typu makaron, również robiony ręcznie, z 

tradycyjnymi sosami, doprawiony parmezanem, lazania, tortellini, ravioli itp.;  



 secondo piatto (drugie danie) – mięso i sałatki, warzywa grillowane, ziemniaki z pieca, 

pieczywo;  

 deser – tradycyjne włoskie ciasta lub ciasteczka cantucci z likierem Vin Santo, desery 

na zimno typu tiramisu czy panna cotta, sałatka owocowa z lodami.  

 czwartkowy wieczór z bistecca alla fiorentina - wyjątkowa kolacja, przygotowywana 

przez gospodarzy w każdy czwartek; goście mają okazję skosztować specjalności 

regionu – steku wołowego z bydła rasy chianina. Stek serwowany z dodatkami 

warzywnymi i ziemniakami z pieca. Na deser tiramisu.  

 obiad – (w porze obiadowej, jak również wieczorem) można skorzystać z zamówienia do 

apartamentu półmiska makaronu (różnego typu) doprawionego sosem (do wyboru ok. 15 

różnych sosów) - na specjalne życzenie gości. Cena półmiska dla 4-5 osób to od 16 
do 30 euro. 

 raz w tygodniu organizowany jest wieczór włoskiej pizzy, 

 jedno popołudnie w tygodniu gospodyni poświęca na pieczenie tradycyjnych toskańskich 

cantucci - w wyrobie i pieczeniu ciasteczek mogą brać udział dzieci, rodzice zaproszeni 

są na włoskie espresso. Możliwość kupienia paczuszek z ciasteczkami zapakowanych na 

prezent. 

 

Wszystkie potrawy przygotowywane są przez gospodarzy z produktów z własnej uprawy 

ekologicznej. Wino robione na miejscu, bez dodatku konserwantów - 100% naturalne.  

Gospodyni jest dietetyczką, więc jest możliwość zamówienia wyżywienia dla osób z 

nietolerancjami pokarmowymi lub będących na specjalnych dietach.  

 
 

 

 


