Karczma Myśliwska

W menu znajdą Państwo dania
kuchni polskiej, staropolskiej i regionalnej.
Nasze potrawy przygotowujemy z naturalnych produktów
pochodzących z upraw ekologicznych.
Dokładamy wszelkich starań,
aby wyroby z naszej wędzarni, uwarzony twaróg
oraz przetworzone skarby sadu były najwyższej jakości.

czynne codziennie
w godzinach 13:00 - 21:00

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności (DzUrz UE nr L304 z dnia 22 listopada 2011r.)
Informujemy o liście produktów zawierających alergeny:
Lista UE potencjalnych alergenów:
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, kamut lub ich odmiany hybrydowe,
a także produkty pochodne;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne;
5. Orzeszki ziemne (archaidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą);
8. Orzechy tj. migdały, laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacjowe, orzeszki pekan,
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny;
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Informacje o alergenach zawartych w naszych daniach
są w menu dostępnym u kelnera.

Przystawki
Tatar z polskiej wołowiny (100g)

26,00 zł

Tatar z jelenia z pobliskich lasów (100g)

35,00 zł

Deska Myśliwska z komina (400g)
[szynka, kiełbasa, boczek, pasztet - wyroby własne - dla 4 osób]

49,00 zł

Pieczone pierożki z mięsem daniela (3 szt.)

18,00 zł

[ogórek kiszony, cebulka świeża, marynowane pieczarki, żółtko, ciepłe bułki]
[ogórek kiszony, cebulka świeża, marynowane grzyby leśne, żółtko]

[nasze marynaty, kwaśna śmietana, żurawina, rukola]

Sałatki
Sałatka Szefowej (400g)
[sałaty wszelakie, rumiana wątróbka, marynowany burak, karmelizowane
jabłko , ciepły sos malinowy]

Sałatka z serami (400g)

[sałaty wszelakie, ser pleśniowy, ser solankowy, owoce, marynowane buraki,
prażone ziarna ]

29,00 zł
29,00 zł

Zupy
Żurek na Osadowym zakwasie (300 ml)
[biała kiełbasa własnego wyrobu, jajko, ziemniaki gotowane z okrasą]

15,00 zł

Zupa borowikowa na zakwasie z kiszonej kapusty 16,00 zł

[kluseczki półfrancuskie lub ziemniaki gotowane z okrasą] (300 ml)

Zupa dnia (300 ml )

14,00 zł

Dania obiadowe
Dania z dziczyzny
Stek siekany z dziczyzny (200g)

[ziemniaki pieczone, olej z owocu jałowca, buraczki zasmażane,
cebula smażona z jabłkiem, marynowana gruszka]

44,00 zł

Chrupiący placek ziemniaczany po myśliwsku (300g) 44,00 zł
[gulasz z dzika, borowiki, kwaśna śmietana, marynowana gruszka]

Dania z wołowiny
Stek z polędwicy wołowej na chrupiącej grzance (180g) 68,00 zł
[masło ziołowe, warzywa grillowane, sos z zielonego pieprzu, marynowana gruszka]

Stek z polskiej sezonowanej wołowiny (w/w 100g)

dojrzewający na sucho w Osadzie minimum 21 dni
[masło ziołowe, warzywa grillowane, sos pieprzowy, marynowana gruszka]

12,00 zł

/100g

Dania z wieprzowiny
Pieczona golonka po staropolsku (w/w 100g)
[glazura miodowo-musztardowa, ziemniaki gotowane, kapusta zasmażana]

Tradycyjny schabowy z kością (200g)

leżakowany w mleku i cebuli
[puree ziemniaczane, kapusta zasmażana]

12,00 zł

/100g

36,00 zł

Dania z drobiu
Kaczka pieczona z masłem w majeranku (1/2 szt.)

52,00 zł

[kluski śląskie, modra kapusta, marynowana gruszka]

Delikatny filet z kurczaka w sosie kurkowym (180g) 39,00 zł
[ziemniaki gotowane, marchewka z groszkiem]

Dania z ryb
Filet z sandacza na sosie z szyjek rakowych (180g)
[czarny makaron barwiony sepią, czosnek, zioła]

Pstrąg z pieca nadziany ziołami (w/w 100g)
[ frytki, jarzyny gotowane ]

49,00 zł
12,00 zł

/100g

Dania mączne
Ręcznie wyrabiane pierogi wg naszej receptury :
- z mięsem [okrasa, kapusta zasmażana] (10 sztuk)
28,00 zł
- z twarogiem i ziemniakami (10 sztuk)
25,00 zł
[cebula, czosnek,kwaśna śmietana]

Placuszki ziemniaczane (3 szt )
- z sosem borowikowym
- z kwaśną śmietaną

23,00 zł
18,00 zł

Słodkości
Deser Szefa Kuchni (150g)

15,00 zł

Delikatne naleśniki z serem (2 sztuki)
Tradycyjny deser lodowy (200g)

15,00 zł
16,00 zł

[kruche ciasto, krem z domową ricottą, mus malinowy]

[lody Grycan 3 gałki, bita śmietana, konfitura, ciastko korzenne]

Menu dla dzieci
Rosół z makaronem (250 ml)

10,00 zł

[dostępny w weekendy]

Chrupiące polędwiczki z kurczaka ( 100 g)

18,00 zł

w płatkach kukurydzianych
[puree ziemniaczane, kremowa marchewka z groszkiem]

Pierożki z owocami (5 sztuk )

15,00 zł

Naleśnik z serem

(1 sztuka )
[twaróg warzony w Osadzie, bita śmietana, konfitura]

10,00 zł

Kulka lodów - smak do wyboru (70 g)

9,00 zł

[bita śmietana, mus owocowy]

[bita śmietana, konfitura, ciastko korzenne]

Napoje gorące

Kawa czarna
Espresso
Espresso doppio
Cappuccino
Kawa latte
Kawa latte macchiato (z syropem: amaretto, orzech,czekolada, vanilla)
Gorąca czekolada
Herbata Eilles

Herbata Harney & Sons

Dzbanek 0,4l
- Japanes Sencha- zielona herbata
- Organic English Breakfast - czarna herbata o dymno-słodkawym zapachu
- Paris - owocowa czarna herbata z akcentem cytrynowej bergamoty
- Rooibos Chai - herbata z czerwonego krzewu rooibos
- Mint Verbena - miętowa herbata ze świeżą zielonkawą cytryną

8,00 zł
8,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
13,00 zł
15,00 zł
7,00 zł
12,00 zł

Napoje zimne
Lemoniada sezonowa (350 ml)
Kvass Porter oryginalny łotewski kwas chlebowy (330ml)
Naturalny sok jabłkowy (250ml)
Soki ekologiczne (300ml)

12,00 zł
8,00 zł
6,00 zł
9,00 zł

pomidorowy ,brzoskwiniowo-jabłkowy, bananowo-jabłkowy, śliwkowo-jabłkowy

Sok cappy pomarańczowy, grapefruit, czarna porzeczka (250ml)
Woda mineralna gazowana/niegazowana (330ml)
Woda mineralna gazowana/niegazowana (700 ml)
Coca cola , Sprite , Fanta , Tonic , Fuze Tea

6,00 zł
6,00 zł
12,00 zł
6,00 zł

Soki świeżo wyciskane
Sok z pomarańczy lub z grapefruita (250ml)
Sok z jabłka lub marchwi (250ml)

13,00 zł
10,00 zł

Alkohole
Polecamy
Piwa Regionu
Pszeniczniak (500ml)

14,00 zł

Witek (500ml)

14,00 zł

Pełne aromatyczne piwo z dominacją nut bananowych i goździkowych,
warzone na drożdżach płynnych. Zawartość ekstraktu 120 P, alk. 5%

Klasyczne, lekkie, mętne, wytrawne piwo belgijskie z dodatkiem kolendry
i skórki gorzkiej pomarańczy. Zdobywca srebrnego medalu na Konkursie
Piw Rzemieślniczych 2016 w Poznaniu w kategorii Witbier.
Zawartość ekstraktu 12 0P, alk. 5%

Blondyna (500ml)

14,00 zł

Osadowe piwo rzemieślnicze PILS (500ml)

12,00 zł

Piwo w stylu Belgijskim z wyraźnymi nutami owocowymi oraz przyprawowymi
Warzone na drożdżach płynnych. Zawartość ekstraktu 160 P, alk. 6,8%
Jasne piwo charakteryzujące się dobrym balansem słodowości z goryczką
czeskiego chmielu Saaz.
Zawartość ekstraktu 12 0P, alk. 5,6%

Piwa
Piwo Żywiec (0,3l)
Piwo Żywiec (butelka lub nalewak 0,5l)

7,00 zł
9,00 zł

Warka (butelka 0,5l)(„0", radler)
Piwo Żywiec bezalkoholowe(0,5l)

9,00 zł
9,00 zł

Wino białe
Soave

(white 25 cl)

20,00 zł

Moreau Blanc Demi-Sec

(white 75 cl)

[Vin de Table, J.Moreau & Fils - France]

(white 15 cl)

Rosemount Diamond Cellars GTR

(white 75 cl)

50,00 zł
12,00 zł
70,00 zł

Sendero Chardonnay

(white 75 cl)

55,00 zł

(white 75 cl)

75,00 zł

(white 75 cl)

80,00 zł

(red25 cl)

23,00 zł

Moreau Rouge Demi - Sec

(red 75 cl)

[Vin de Table, J.Moreau & Fils - France]

(red 15 cl)

Sendero Carmenere

(red 75 cl)

50,00 zł
12,00 zł
55,00 zł

(red 75 cl)

65,00 zł

(red 75 cl)

70,00 zł

(red75 cl)

75,00 zł

[DOC, by Bolla - Italy]

[Australia]

[Central Valley , by Concha y Toro , Chile]

Vina Esmeralda
[DO Catalunya, by Miguel Torres - Spain]

Pinot Grigio
[Delle Venezie IGT , by Bolla - Italy]

Wino czerwone
Valpolicella
[DOC, by Bolla - Italy]

[Central Valley , by Concha y Toro , Chile]

Mauro Primitivo
[IGT Puglia , by Mare Magnum - Italy]

Rosemount Diamond Cellars Grenache / Shiraz
[Australia ]

Trivento Syrah Reserve

[Mendoza, by Trivento - argentina]

Polskie wina z winnicy Turnau
Winnica Turnau założona w Baniewicach koło Szczecina , w której na areale 20 ha
rosną takie szczepy hybrydowe jak Solaris , Hibernal , Johanniter, Seyval Blanc z białych,
czy Rondo Regent i Cabernet z czerwonych . Przedsięwzięcie ma charakter rodzinny ,
obok Zbigniewa Turnaua w spółce udziałowcem są jego kuzyn Grzegorz Turnau ,
syn Jacek i przyjaciel Tomasz Kasicki .

Solaris

(white 75 cl)

100,00 zł

Wino półwytrawne, pełne, z charakterem i zadziornością , które
zapada w pamięć. Gotowe do picia , solidnie zbudowane i wyraźne.

Hibernal

(white 75 cl)

115,00 zł

Półwytrawne , białe wino o długim , delikatnym posmaku .
Lekkie, konsekwentne w ustach i nosie, intensywne i pozytywnie
zaskakujące bogactwem aromatów. Początkujących na drodze
poznawania polskiego wina urzeknie , zaawansowanych zadziwi .

Rondo Regent

(red 75 cl)

Starannie dopracowane czerwone polskie wino , gotowe zaskakiwać
na każdym etapie poznania. Łączy w sobie stateczność czerwonego
poważnego wina z lekką owocową młodością.

100,00 zł

Drinki
Cuba Libre

15,00 zł

Blue Lagoon

15,00 zł

[Rum , coca cola , limonka]
[Wódka , Bols blue , Sprite]

Sex on the Beach

18,00 zł

Toruński Bez

16,00 zł

[Monin cocos, Finest Peach, wódka, sok pomarańczowy,
sok z czarnej porzeczki]
[Toruńska Czysta, Monin czarny bez syrop, cytryna, Sprite]

Szarlotka

12,00 zł

[Żubrówka, sok naturalny jabłkowy]

Margarita

[Tequila silver , Triple sec , sok z cytryny]

18,00 zł

Wódka
Deska wódek ( 6 x 30 ml)

23,00 zł

Śliwowica Polska 63%(50ml)
Wódka Absolut (50ml)
Wódka Finlandia (50ml)
Wódka Ostoja (50ml)
Wódka Wyborowa (50ml)
Żubrówka (50ml)
Toruńska(50ml)

16,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

[Pigwa, Piernik, Cytrynowa, Chrzanowa, Malina, Żurawina]

[malinowa, pigwowa, piernikowa, cytrynowa, czysta]

Whisky
Bushmills (50ml)
Ballantine`s (50ml)
J.Walker Black (50ml)
J.Daniel’s (50ml)
J.Daniel’s Honey (50ml)
J. Daniel’s Gentelman (50ml)
J.Daniel’s Single Barrel (50ml)
J. Daniel’s Gold (50ml)
Chivas Regal (50ml)
Woodford (50ml)
GlenDronach 12 years, Single Malt (50ml)
BenRiach 10 years, Single Malt (50ml)

15,00 zł
15,00 zł
22,00 zł
18,00 zł
19,00 zł
24,00 zł
29,00 zł
42,00 zł
23,00 zł
30,00 zł
29,00 zł
27,00 zł

Koniak, likiery i inne
Metaxa ***** (50ml)
Remy Martin Cognac (25ml)
Bacardi (50ml)
Martini Bianco (100ml)
Martini Rosso (100ml)
Campari (50ml)
Passoa (50ml)
Malibu (50ml)
Gin Beefeater (50ml)
Tequila Olmeca Gold (50ml)
Tequila Olmeca Silver (50ml)
Jagermeister (50ml)

14,00 zł
18,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
12,00 zł
18,00 zł
16,00 zł
14,00 zł

Miły Gościu, mamy nadzieję,
że ugościliśmy Ciebie smacznie
Nasza szefowa kuchni przyjmie od Ciebie wszelkie
uwagi, sugestie, pochwały również.
Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
Gospodarze
Osady Karbówko
Zachęcamy do zakupu wyrobów z naszej wędzarni i serowarni.

