Prezentujemy Członków Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
MAZOWSZE z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”
Idea Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej
wyspie Bornholm w 1995. Inicjatywa szybko spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu regionów
europejskich, które dbają o to, aby zaoferować mieszkańcom oraz turystom wyborną w smaku,
wyjątkową regionalną żywność. Ponieważ dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa
kulturowego, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia
się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu
przedsiębiorstw w regionie, dlatego ważne jest, by inicjatywa ta na trwałe wpisała się w działania
promujące mazowiecką żywność.
PAŁAC DOMANIOWSKI RESORT & CONFERENCE**** CZŁONEK SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO.
Pałac Domaniowski to oaza spokoju i komfortu, znajdująca się nad brzegiem Zalewu Domaniowskiego
- największego i najczystszego zbiornika wodnego na południowym Mazowszu. Urokliwe miejsce w
samym sercu Polski, gdzie duch bogatej historii przeplata się z nowoczesnością i elegancją.
Restauracja Domaniowska to miejsce wyjątkowe, mieszczące się w odrestaurowanym dworku z
początku XV wieku, idealne na rodzinny obiad, spotkanie przy kawie czy kolacje biznesowe. Serwuje
się tu dania kuchni regionalnej, dania z owocami morza oraz wyroby własnego pomysłu - tutaj na
szczególną uwagę zasługują: Pasztet Domaniowski oraz wyróżniona i godna polecenia Zupa krem
paprykowo-pomidorowy. Zupa krem paprykowo-pomidorowy to połączenie świeżych produktów
najwyższej jakości pochodzących od lokalnych dostawców m.in. produkcie tradycyjnym Doliny
Radomki – „Papryce Przytyckiej” i wyśmienitego wyczucia smaku szefowej kuchni Pałacu
Domaniowskiego. Delikatny krem dopełnia świeżo wyrabiane pesto, które wraz z sokiem z cytryny i
miodem dodaje kunsztu tej wyśmienitej regionalnej potrawie. Od 2018 r. Pałac Domaniowski jest
członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
Pałac Domaniowski Resort & Conference to doskonałe miejsce tak na wypoczynek z całą rodziną, jak i
konferencję lub wyjazd firmowy. Pokoje zostały zaprojektowane tak, by dostarczyć wszystkim Gościom
pełnię komfortu i spokoju. Dla Państwa wygody w standardowym wyposażeniu każdego z pokoi jest
telewizor LED, WiFi, minibarek, a w łazience m.in.: suszarka do włosów.
Łącznie w ofercie obiekt posiada 14 pokoi: 7 jednoosobowych, 5 dwuosobowych oraz 2 apartamenty.
W pałacowych wnętrzach odnajdą Państwo ukojenie duszy, ciała i zmysłów. W harmonii z naturą, bez
codziennego stresu Goście mogą skosztować relaksu ożywiającego ciało i uzdrawiającego zmysły.
Piękne ciało, zdrowa cera - a to wszystko dzięki naturze.
Pałac Domaniowski to idealne miejsce do organizacji przyjęć zarówno o charakterze biznesowym, jak i
rodzinnym. Przy organizacji przyjęć na większą ilość spotkań Pałac oferuje przestronne i eleganckie sale
konferencyjno-bankietowe. Każdą uroczystość przygotowuje się tu indywidualnie, stosownie do
oczekiwań i potrzeb Gości. Dzięki współpracy z zespołami muzycznymi i Dj'em zadbano o możliwość
oprawy muzycznej wesela i każdej imprezy. Na życzenie Gości pracownicy zorganizują także oprawę
artystyczną oraz dodatkowe atrakcje podczas imprezy. W Pałacu Domaniowskim zorganizują dla
Państwa wymarzony jak z bajki ślub w plenerze. Wspaniałą uroczystość weselną z największą dbałością
o najmniejszy szczegół, tak byście mogli się Państwo poczuć wyjątkowo w ten jeden z najważniejszych
dni w życiu. Przyjęcie komunijne tak, aby wszyscy goście mogli razem z dzieckiem przeżywać to wielkie

wydarzenie. Mając również świadomość tego, że Pierwsza Komunia to święto dla dzieci, w Pałacu
czekają na nie rozmaite atrakcje.
Zorganizują tu dla Państwa uroczyste przyjęcia i wykwintne gale nawet dla kilkuset osób.
Wykwalifikowana załoga zapewni komfort i profesjonalną obsługę, a przestronne i eleganckie sale są
wręcz stworzone do pomieszczenia większej ilości osób.
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