
Propozycja 1
Zupy:

Rosół z makaronem

Pomidorowa z makaronem/ ryżem 

Żurek z kiełbasą 

Pieczarkowa z makaronem

Jarzynowa

Dania główne:

Pieczone udko z kurczaka 

Kotlet mielony wieprzowo - wołowy 

Gulasz wieprzowy 

Kotlet pożarski

Pulpeciki drobiowe z sosem koperkowym

Pulpeciki wieprzowe z sosem pomidorowym

Gołąbki z sosem pomidorowym

Dodatki do dań:

Ziemniaki/ ryż/ kasza/ kluski śląskie

Ziemniaki opiekane/ frytki (dopłata 1,00 zł)

Surówki dwa rodzaje

Kompot z owoców

Pierogi z mięsem/ ruskie/ owocowe

Naleśniki ze szpinakiem/ z truskawkami 3 szt.

Spaghetti z sosem mięsno pomidorowym

Penne z kurczakiem w sosie śmietanowym

Cena:

Zupa + II danie – 22,00 zł/ os.

II danie – 17,00 zł/ os.

Zupa – 7,00 zł/ os.

Propozycja 2
Zupy:

Rosół z makaronem

Pomidorowa z makaronem/ ryżem

Kapuśniak zarzucajką zwany

Pieczarkowa z makaronem

Żurek z kiełbasą i jajkiem

Jarzynowa 

Barszcz czerwony z kołdunami 

Dania główne:

Panierowany filet z piersi kurczaka 

Kotlet schabowy

Filet z miruny w panierce 

Pieczeń w sosie własnym

Filet z kurczaka z sosem koperkowym

Gulasz wołowy 

Shoarma z kurczaka

Szaszłyki drobiowo - warzywne, sos czosnkowy

Paluszki wieprzowo -  jagnięce, sos czosnkowy

Dodatki do dań:

Ziemniaki/ ryż/ kasza/ kluski śląskie

Ziemniaki opiekane/ frytki (dopłata 1,00 zł)

Surówki dwa rodzaje

Kompot z owoców

Cena:

Zupa + II danie – 25,00 zł/ os.

II danie – 21,00 zł/ os.

Zupa – 8,00 zł/ os.

Propozycja  3 
Zupa:

Zalewajka świętokrzyska z jajkiem sadzonym

Kwaśnica z żeberkiem wędzonym

Grzybowa z łazankami 

Rosół z kołdunami

Flaczki wołowe

Gulaszowa

Dania główne:

 Koperta schabowa faszerowana grzybami smażonymi z cebulą 

i wędzonym serem, ziemniaczki opiekane, zestaw surówek/mix sałat 

 

Polędwiczki wieprzowe z sosem z grzybów leśnych, 

puree ziemniaczane, mix sałat/zestaw surówek

 Rolada z indyka z serem i pieczarkami na sosie koperkowo- śmietanowym, 

pieczone warzywa/zestaw surówek/mix sałat

 

 Gulasz z jelenia z kopytkami smażonymi na maśle lub puree 

ziemniaczane, buraczki na ciepło/kapusta zasmażana

 Pstrąg grillowany z ziołami  i masłem, frytki lub ziemniaczki opiekane 

zestaw surówek/ mix sałat

 Grillowany filet z kurczaka z sosem z suszonych pomidorów, 

ryż lub kluski śląskie, mix sałat/ zestaw surówek

 Żeberka w kiszonej kapuście z suszoną śliwką 

z ziemniakami po chłopsku

Podpiekana golonka z puree z grochu chrzanem i musztardą 

podana z ziemniakami opiekanymi i surówką z kiszonych ogórków 

Cena: 

Zestaw – 35,00 zł/ os.
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Desery
Propozycja 1

Ciasto drożdżowe jak u babci 

Kawa parzona i rozpuszczalna 

Mix herbat 

Dodatki (mleko, cukier, cytryna)

cena – 8,00 zł

Propozycja 2
Ciasto z kawą i herbatą w formie bufetu:

Trzy rodzaje ciast 

Kawa parzona i rozpuszczalna

Mix herbat 

Dodatki (mleko, cukier, cytryna)

 cena – 9,00 zł/ os.

Propozycja 3
(do wyboru deser, napoje gorące na bufecie)

Tiramisu 

Fantazja truskawkowa

Gruszka gotowana w winie z sosem waniliowym

Mus czekoladowy

Kawa parzona i rozpuszczalna

Mix herbat 

Dodatki (mleko, cukier, cytryna)

 cena – 15,00 zł 

Alkohole 
Piwo lane:

Warka

0,5 l – 4,50 zł

0,3 l – 4,00 zł

Żywiec

0,5l – 5,50 zł

0,3l – 5,00 zł

Wino białe i czerwone wytrawne Olarie w karafkach 0,5 l – 25,00 zł

Wino białe i czerwone pół wytrawne w karafkach 0,5 l -  25,00 zł

Wódka 0,5 l:

Żubrówka biała – 30,00 zł

Toruńska – 30,00 zł

Żubrówka czarna – 40,00 zł

Finlandia – 40,00 zł

Chopin – 50,00 zł 

Rezerwacje i zamówienia:
Karczma Izba Dobrego Smaku

Huta Szklana 37, 26 – 004 Bieliny

tel. 41 26 08 151, 41 26 08 156

tel. 531 982 589

 e-mail: bartlomiejherbus@gmail.com

www.osadasredniowieczna.eu

Ceny podane w kwotach brutto. 

Wystawiamy faktury VAT.

Grupa powyżej 35 osób kierowca i pilot/przewodnik otrzymują 

obiad gratis!


