KARCZMA
NAD POTOKIEM

Hotel Perła Południa***

Karczma Nad Potokiem to urokliwe
i klimatyczne miejsce nad szumiącym strumykiem,
które powstało z myślą o miłośnikach dobrej,
swojskiej kuchni.
Dokładamy wszelkich starań abyście Państwo byli
oczarowani podawanymi potrawami
i spędzili czas
w atmosferze ogniska domowego.
Poznajcie pyszną tajemnicę karczmy.

Cosik z jodła na pocontek...
Smolcyk domowy

8 ,-

(smalczyk przygotowany z wiejskiej słoniny,
boczku i cebuli dla dwóch osób)

Sałotka z kurom

19 ,-

(sałata lodowa z grillowanym kurczakiem,
boczkiem i sosem ziołowym)

Łoscypek z blachy

21 ,-

(grillowany oscypek z żurawiną)
* 1,7,12

Moskole z bocusiem i bryndzom

10 ,-

(placki pasterskie z boczkiem i bryndzą – 2 szt)
* 1,3,7

Grul piecony z kapuchą i syrem

12 ,-

(ziemniak zapiekany z kapustą i oscypkiem)
*7

Śliwecki z bocusiem

14 ,-

(śliwki zawinięte plastrem boczku)

Informujemy, że do podanych cen w menu nie doliczono dodatków.
Wszystkie potrawy są przygotowywane od podstaw, dlatego czas
ich podania wynosi od 20 do 40 minut.

Co sie zworzy...
Rosół z babcynej kury

12 ,-

(wiejski rosół z makaronem)
* 1,3,9

Zur po rytersku

12 ,-

(żurek z jajkiem na wędzonce)
*1,3,7,9,12

Nasko kwasiora

12 ,-

(kwaśnica góralska na żeberkach)

Borscyk cyrwony z piyrozkomi

12 ,-

(barszcz czerwony z pierożkami)
*1,3,6,7,9,12

Flaki z wołu z gzybami z lasu

19 ,-

(flaczki wołowe z jarzynami i suszonymi grzybami)
*1,9,12

Informujemy, że do podanych cen w menu nie doliczono dodatków.
Wszystkie potrawy są przygotowywane od podstaw, dlatego czas
ich podania wynosi od 20 do 40 minut.

Jodło syte...
Zawijane gołąbecki

25 ,-

(gołąbki z kaszą pęczak w sosie borowikowym 2 szt.)
*1

Golonecka po nasemu

20 ,-

(golonka z indyka duszona w warzywach)
*7,9

Psysmok górala

30 ,-

(gulasz jagnięcy)
*1

Kotlet z wiepska

16 ,-

(panierowany kotlet schabowy z kością)
* 1,3

Pysno polendwicka z gzybami

30 ,-

(polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym)
* 1,3,7,12

Kuzy frykas

15 ,-

(wątróbka drobiowa z jabłkiem)

Piecony cycek z kury
(panierowany filet z kurczaka)
* 1,3

15 ,-

Ziobro dusone

28 ,-

(marynowane żeberko duszone na kapuście)
*1

Placek z gruli z gulasem

25 ,-

(placek ziemniaczany z gulaszem wołowym)
* 1,3,7

Placek z gruli z gzybkami

23 ,-

(placek ziemniaczany w sosie borowikowym)
* 1,3,7

Placki z gruli ze smietanką

12 ,-

(placki ziemniaczane ze śmietaną 3 szt.)
* 1,3,7

Nasa ryba z potoka

32 ,-

(pstrąg smażony z masłem i pietruszką – 1 szt.)
* 1,4,7

Kiska z zabijacki

16 ,-

(kaszanka z kapustą zasmażaną)
*1

Informujemy, że do podanych cen w menu nie doliczono dodatków.
Wszystkie potrawy są przygotowywane od podstaw, dlatego czas
ich podania wynosi od 20 do 40 minut.

Piyrogowo gościna...

Piyrogi z miysem

15 ,-

(pierogi z mięsem – 12szt.)
*1,3

Piyrogi bacoskie

14 ,-

(pierogi ruskie – 12 szt.)
* 1,3,7

Piyrogi z baranem

20 ,-

(pierogi z baraniną – 12 szt.)
*1,3

Informujemy, że do podanych cen w menu nie doliczono dodatków.
Wszystkie potrawy są przygotowywane od podstaw, dlatego czas
ich podania wynosi od 20 do 40 minut.

Legominki
Plocek z jabłuszkiem

8 ,-

(jabłecznik)
* 1,3,7

Plocek z jabłuszkiem i zmarzliną

14 ,-

(jabłecznik z lodami)
*1,3,7

Zmarzninty smakołyk
z gorącymi malinami

11 ,-

(lody z gorącymi malinami)
*3,7

Kopertka z syrem

10 ,-

(ciastko z serem)
*1,3,7

Wszystkie potrawy są przygotowywane od podstaw, dlatego czas
ich podania wynosi od 20 do 40 minut.

Dodatki ku miysu...
Krozane grule (frytki)

6 ,-

Grule (ziemniaki

6 ,-

zapiekane)

Grule gotowane (ziemniaki z wody)

5 ,-

Kluski z gruli (kluski ryterskie)

6 ,-

*1,3,7

Inne krupy (kasza gryczana)

5 ,-

Surowe wazywa (zestaw surówek)

7 ,-

Łogórek z becki (ogórek kiszony)

6 ,-

Kapucha dusono (kapusta zasmażana)

7 ,-

… i jesce cosik
dla malusków
Kawołecki kurki
i krozane grule

13 ,-

(panierowane kawałki z kurczaka podawane z frytkami)
*1,3,7

Zawijaniec z serem

8 ,-

(naleśnik z białym serem 1 szt.)
* 1,3,7

Leniuski z masełkiem

10 ,-

(leniwe)
*1,3,7

Informujemy, że do podanych cen w menu nie doliczono dodatków.
Wszystkie potrawy są przygotowywane od podstaw, dlatego czas
ich podania wynosi od 20 do 40 minut.

Potrawy mogą zawierać alergeny:
1.Ziarna zbóż /gluten/
2.Skorupiaki
3.Jaja
4.Ryby
5.Orzeszki ziemne
6.Ziarno sojowe
7.Mleko /w tym laktoza/
8.Orzechy z drzew orzechowych
/migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowce, pekan, pistacje/

9.Seler
10.Gorczyca
11.Ziarno sezamowe
12.Dwutlenek siarki oraz siarczany
13.Łubiny
14.Mięczaki

Ponadto potrawy zawierają przyprawy, których skład posiadać może: gluten, laktozę, gorczycę,
jaja, seler, soję.

Napitki
dla wysusonych...
Herbata Ellies:
- czarna
- earl grey
- zielona
- miętowa
- owocowe

6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,-

Kawa Nespresso:
- czarna
- espresso
- cappuccino
- latte
- mleko

8 ,8 ,9 ,10 ,2 ,-

Soki Tymbark:
pomarańczowy

0,25 l

6 ,-

grejpfrutowy

0,25 l

6 ,-

jabłkowy

0,25 l

6 ,-

czarna porzeczka

0,25 l

6 ,-

1,200 l

20 ,-

Coca cola

0, 5 l

8 ,-

Fanta

0, 5 l

8 ,-

Sprite

0, 5 l

8 ,-

Woda piwniczanka

0, 5 l

5 ,-

Woda piwniczanka

1, 5 l

8 ,-

dzbanek soku

Napoje gazowane :

Piwo z becki... Piwo z butli...
Okocim /keg/
Okocim /keg/
Piwo grzane
Piwo grzane
Piwo bezalkoholowe
Grimbergen

0, 5 l
0, 3 l
0, 5 l
0, 3 l
0, 3 l
0, 33 l

8 ,6 ,10 ,8 ,8 ,12 ,-

Gozołki...
Stock prestige
Finlandia
Finlandia Smakowa
Śliwowica Passover
Dębowa Polska
Żubrówka
Żołądkowa gorzka
Krupnik

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

7 ,10 ,10 ,11 ,8 ,8 ,7 ,7 ,-

Cudne gozołki...
Zbójeckie :
Bimber
Czysta
Cytrynówka
Miodówka
Wiśniówka
Śliwowica

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

12 ,8 ,8 ,8 ,8 ,12 ,-

40 ml
40 ml

18 ,16 ,-

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

8 ,10 ,10 ,10 ,10 ,-

Tequila :
Olmeca Gold
Olmeca Blanco

Likiery :
Malibu
Passoa
Bols Blue
Peach
Jagermeister

Kremy :
Bailey’s

40 ml

10 ,-

100 ml
100 ml
100 ml

10 ,10 ,10 ,-

40 ml
40 ml
40 ml

10 ,12 ,18 ,-

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

12 ,19 ,12 ,12 ,18 ,-

40 ml
40 ml

10 ,10 ,-

Wermuty:
Martini Bianco
Martini Dry
Martini Rosso

Brandy :
Stock 84
Metaxa 5*
Metaxa 7*

Whisky :
Johnnie Walker Red
Johnnie Walker Black
Ballantine’s
Jim Beam
Jack Daniel’s

Rum:
Bacardi Black
Bacardi White

Przy zakupie całej butelki gozołki
udzielamy 10% rabatu!!!

