Zachęcamy do obejrzenia
naszego menu poniżej

Przekąski zimne
~Śledź z jabłkiem cebulą w śmietanie lub oleju

8 zł / 120 g

( Herring in oil or cream )
(Hering mit Apfel Zwiebel in Creme- oder Öl )

~Tatar z polędwicy wołowej z cebulka , ogórkiem i
marynowanymi pieczarkami

24 zł / 100g

( Beef Tatar with onion , cucumber and mushrooms)
( Beef Tatar mit Zwiebeln , Gurken und Champignons )

~Sałatka z serem feta papryką i oliwkami

20 zł / 450 g

( Feta cheese salad with pepper and olives)
( Feta kase salat mit paprika und olives)

~Sałatka z kurczakiem i warzywami

20 zł/ 450 g

( Chicken salad with lettuce and vegetables)
(Hühner salat mit salat und Gemüse)

~Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem

6 zł / 100 g

( Bread with lard Und pickles )
(Brot mit schmaltz und gurken)

Przekąski gorące co jak dania wyglądają
~Placki ziemniaczane z gulaszem podawany

30 zł/200g/200g

(Potato pancake with goulash )
( Kartoffel – gulasch mit pfannkuchen )

~Pierogi kresowe z wiejską śmietana ( Danie wegetariańskie ) 18 zł/ 250 g
( Pierogi with carem Or souce )
(Pierogi mit carem oder souce)

~Placki ziemniaczane ze śmietana i cukrem

12 zł/200 g

( Potato pies with cream Or su gar)
(Kartoffel kuchen mit sahne oder zucker )

~Placki ziemniaczane z łososiem i kaparami ( Danie wegetariańskie ) 25 zł / 200g
/100 g

Specjały Naszej Karczmy
~Filet z piersi kaczki z kopytkami i buraczkami zasmażanymi

41zł

(Duck breast fillet with dumplings and fried beetroot)
(Filet Entenbrust mit Kartoffelknödel und gebratener roter Bete)

~Korytko Zagłoby ( to trzy rodzaje mięsa z grilla a do tego ziemniaki i kapustą
zasmażana )
110 zł
(Zagloby Tray (there are three types of grilled meat and potatoes and fried cabbage)
(Zagłoby Trog (drei Arten von Fleisch und gegrillt Bratkartoffeln und Kohl)

Dania wegetariańskie
~Naleśniki ze szpinakiem

22 zł

(Pancakes with spinach)
(Pfannkuchen mit Spinat)

~Kulebiak z sosem śmietanowo – borowikowym
~Sałatka z jabłka i orzechów z sosem miodowym

24 zł
14 zł

Makarony w Naszej Karczmie
- Tagliatelle w sosie grzybowym z pieczona kaczką

26 zł

(Tagliatelle in mushroom sauce with roast duck)
(Tagliatelle mit Pilzsauce mit gebratenen Enten)

- Tagliatelle ze szpinakiem i wędzonym łososiem
(Tagliatelle mit Spinat und geräuchertem Lachs)
(Tagliatelle with spinach and smoked salmon)

26 zł

Mięsiwa z rusztu
~Polędwica wołowa w sosie śmietanowo-borowikowym

48 zł/180 g

(Beef stek with cream souce )
(Rindfleich mit pilzen oder pilzrahmsouce)

~Schab grillowany marynowany z mozzarellą

24 zł /150 g

~Pierś z kurczaka grillowana lub w sosie chrzanowym

24 zł/180 g

(Grilled chicken Brest or cookedin horseradish sauce)
(Gegrillte hahnchenbrust oder gekocht in meerrettichsauce)

Mięsiwa pieczone , duszone , smażone
~Golonka z prosiecia pieczona w piwie i warzywach z wiejskiego warzywnika
5 zł / 100 g
( Roast knuckle of pork)
(Schweinebein)

~Bouef Stroganow z polędwicy wołowej

40 zł /250 g

(Bouef Stroganov made with beef)
(Bouef Stroganov gemacht mit rindfleisch)

~Schabowy polski na kapuście zasmażanej

25 zł/150g/120g

(Pork chop with fried cabbage)
(Kotellet mit gebratenem kohl)

~Karkówka wieprzowa Pana Wołodyjowskiego

25 zł/150g

(Pork Neck)
(Schweinenacken)

Dania z ryb
~Pstrąg z górskiej rzeki przyprawiony ziołami
( Trout with herbs)

8 zł/ 100 g

Zupy
~Staropolski żur na białej kiełbasie , prawdziwych grzybach
w czarce z chleba podany z sosem czosnkowym

18 zł/450 g

(Polish traditional soup with white sausage In bread and garlic souce )
(Polnische traditionelle supp emit weisburst in brot und knoblauchsobe)

~Barszcz czerwony z kołdunami litewskimi

16 zł / 350 g

( Red borscht with dumplings )
(Rot borschtsch mit knodel )

~Rosół z sąsiadowej kury z makaronem( w niedziele ze swojskim )12 zł/350 g
lub kołdunami litewskimi
15 zł/350 g
( Chicken soup with noodles or dumplings )
( Huhnersuppe mit nudeln oder klose )

~Flaczki staropolskie z chlebem

16zł/ 350 g

( Tripe – traditional Polish soup served with bread )
( Kutteln traditionelle polnische supp emit brot )

~Zalewajka kresowa z pulpetami i ziemniakami

17 zł/ 350 g

( Zalewajka soup Server with meatballs and potatoes)
(Zalewajka supp emit fleischballchen und kartoffeln)

Surówki i warzywa na ciepło
~Bukiet ciepłych warzyw

8zł/150g

(Vegetables served hot)
(Gemuse heis serviert)

~Szpinak zasmażany

8 zł/150g

(Fried spinach)
(Gebratener spinat)

~Kapusta po góralsku z kminem i słoniną

8 zł/150g

(Fried cabbage)
(Bratkohl)

~Buraczki zasmażane na patelni
(Friedbeetroot)
(Rote bete aus der pfanne)

7 zł/150g

~Bukiet surówek na zimno

6 zł/150g

(Bouquet of salad)
(Salatbouquet)

Dodatki
~Ziemniaki z wody z koprem i masełkiem

6zł/200g

(Boiled potatoes with butter and dill)
(Gekochte kartoffeln mit butter und dill)

~Cząstki ziemniaczane ze skórką

8 zł/200g

~Ziemniaki z patelni ze skwarkami i przyprawami

7zł /200g

(Fried potatoes)
(Bratkartoffeln)

~Kopytka gotowane lub smażone

8 zł/200g

(Cooked or fried potatodumplings)
(Gekocht oder gebraten kartoffelknodel)

~Frytki

8 zł/200g

(French fries)
(Pommes frites)

~Sos czosnkowy lub pieczeniowy

3 zł/50 g

(Garlic sauce)
(Knoblauchsauce)

~Chrzan , musztarda lub keczup
(Horseradish, musztard,ketchup)
(Meerrettich,senf,ketchup)

3zł/50 g

