
Krem ze szpinaku z grillowanym kurczakiem                                                                                                            20 zł 
Schab faszerowany serem i pieczarkami, ziemniaki, bukiet surówek                                                             37 zł

Barszcz ukraiński (zimą) lub Botwinka (wiosna) z ziemniakami i skwarkami                                                22 zł 
Kotlet drobiowy cordon bleu, ziemniaki, bukiet surówek                                                                                         39 zł 
Mascarpone z musem truskawkowym                                                                                                                      20 zł

Bulion z makaronem i warzywami                                                                                                                                  17 zł 
Zraz wołowy zawijany w sosie z kaszą, buraczki zasmażane                                                                            39 zł

Pasztet z królika z sosem cumberland                                                                                                                          24 zł 
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym                                                                                                               20 zł
Kotlet drobiowy de volaille, ziemniaki, marchewka z groszkiem                                                                          37 zł

Krupnik na podrobach drobiowych                                                                                                                                  22 zł 
Gołąbki w sosie pomidorowym, ziemniaki pure                                                                                                         26 zł 

Żurek Staropolski z ziemniakami i jajkiem                                                                                                                     22 zł 
Zraziki mielone z cebulką i pieczarkami, ziemniaki, buraczki zasmażane                                                       30 zł

Zupa grzybowa z kluseczkami                                                                                                                                          25 zł
Kaczka pieczona z jabłkami  rolada z kapustą czerwoną zasmażaną z kluskami                                    39 zł
Beza z sosem jogurtowo – cytrynowym i sezonowymi owocami                                                                  20 zł

Zupa ogórkowa z ziemniaczkami                                                                                                                                    22 zł
Pierś z kurczaka z sosem paprykowo – ziołowym, marchewka i ryż                                                                35 zł

Pieczeń wieprzowa w sosie piwnym, kapusta kiszona zasmażana i kluski śląskie                                  34 zł
Domowy strudel jabłkowy z gałką lodu i sosem waniliowym                                                                             25 zł

Delikatna zupa jarzynowa                                                                                                                                                    22 zł
Tradycyjny kotlet schabowy podany na zasmażanej kapuście (zimą) z ziemniakami                          38 zł 
lub z mizerią i sałatą (latem)   
                                                                                                                                                           
Zupa pomidorowa z makaronem                                                                                                                                   19 zł 
Patelnia chłopska - ze smażonymi  ziemniakami  z boczkiem i cebulką,  2 jajka sadzone
i sałata  masłowa                                                                                                                                                                     26 zł
kompot z owoców sezonowych                                                                                                                                       8 zł 
                                                            
Klopsiki królewskie z mięsa mielonego w delikatnym słodko – kwaśnym sosie śmietanowym
z jajkiem i kaparami, ryż i sałata                                                                                                                                          30 zł
Lody waniliowe z owocami, musem owoców i bitą śmietaną                                                                         25 zł

ZESTAWY OB IADOWE

 HOTEL KARCZYCE



PRZYJĘC IA  OKOL ICZNOŚCIOWE  

 HOTEL KARCZYCE
Przystawka: 

Torcik z capresse - pomidory przekładane mozzarellą                                                                                           1 8 zł
Grzanki z kozim serem i sosem figowym na bukiecie sałat                                                                                 24 zł
Pasztet z królika z sosem cumberland                                                                                                                          24 zł
Łosoś na szpinaku w cieście francuskim                                                                                                                      26 zł

 
Zupa:

Rosół z makaronem i warzywami podany w wazach                                                                                           17 zł
Krem szparagowy z cząstkami zielonych szparag (w sezonie)                                                                         20 zł 
Krem szpinakowy z grillowanym kurczakiem                                                                                                            20 zł
 

II danie podane na półmiskach :
Schab faszerowany serem i pieczarkami                                                                                                                    37 zł 
Zraz wołowy duszony w sosie                                                                                                                                          39 zł 
Kotlet drobiowy de volaille                                                                                                                                                     37 zł 
Filet drobiowy faszerowany serem wędzonym i szynką szwarcwaldzką                                                   37 zł 
Filet drobiowy panierowany w migdałach                                                                                                                   35 zł 
Pieczeń wieprzowa w sosie                                                                                                                                               34 zł
 
Kaczka pieczona z jabłkami – rolada                                                                                                                                39 zł

 Dodatki w zestawie II dań do wyboru: 
Ziemniaki, kluski śląskie, frytki 
Surówka: marchew z ananasem, seler w śmietanie z rodzynkami, 
Biała kapusta, mizeria w śmietanie, 
Buraczki zasmażane, kapusta zasmażana, marchewka z groszkiem
warzywa gotowane (marchewka, kalafior, brokuły, fasolka, szparagi)

Deser:
Puchar lodów z owocami i polewą owocową z bitą śmietaną                                                                         25 zł
Mus z truskawek z mascarpone                                                                                                                                      20 zł
Tort biszkoptowy z owocami na bitej śmietanie / Royal                                                                                70 / 80 zł
Ciasto: sernik, jabłecznik, tortoletka                                                                                                                                      16 zł

Napoje:
Sok owocowy, woda mineralna, pepsi, coca-cola 200 ml                                                                                   8 / 6 zł 
Kawa / Herbata                                                                                                                                                                    6 / 10 zł 

Zakąski zimne i Sałatki::
Mięsa pieczone: rolada schabu ze śliwką, rolada schabu ze szpinakiem, 
rolada indyka z morelą, boczek faszerowany, karczek pieczony
Wędliny wiejskie: kiełbasa wędzona, szynka, kaszanka, kabanosy, salceson                                        80 zł /kg
Sałatka jarzynowa, bałkańska, śledziowa, włoska, z tuńczykiem                                                                        36 zł

Danie na gorąco:
Barszczyk z krokietem 250 g  / 100 g                                                                                                                                 21  zł                  
Żurek staropolski z jajkiem 250 g                                                                                                                                        20 zł                  



Rosół z makaronem i warzywami podany w wazach 
drugie danie mięso 1.5 porcji /os

Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowy 
Kotlet de Volaille maslem i pietruszką 

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany
Kotlet mielony z cebulką i pieczarkami   

trzy sałatki: sezonowe i na ciepło 
ziemniaki z koprem / kluski śląskie

 

    STYPA KONSOLACJA  

KARCZYCE

Rosół z makaronem i warzywami podany w  wazach
Tradycyjny schabowy z kapustą zasmażaną z ziemniakam 

   sok/woda 0,5 l / os.  kawa i herbata   

Krem szpinakowy z grilowanym kurczakiem 

   70 zł/os    

    zestaw  

    zestaw   

 sok/woda 0,5 l / os.  kawa i herbata  

   90 zł/os 

drugie danie mięso 1.5 porcji /os
Schab faszerowany serem i pieczarkami                 

Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowy 
Kotlet de Volaille masłem i pietruszką 

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany 
zraz wołowyw sosie piczeniowym  

trzy sałatki: sezonowe i na ciepło
ziemniaki z koprem / kluski śląskie

 sok/woda 0,5 l / os.  kawa i herbata 

deser ciasto domowe 

   110  zł/os   

    zestaw  


