
Karczma Restauracja Catering   

 

   
 

Tradycyjny rosół po królewsku przyrządzony na bazie mięsa 

drobiowego i wołowego z makaronem i pietruszką    11,-/300g porcja 

Aromatyczny krem z pieczonego ziemniaka 

serwowany z prażoną cebulką       13,-/300g porcja  

Krem serwowo – porowy serwowany  

z chrupiącymi grzankami ziołowymi      13,-/300g porcja 

Zupa z pomidorów malinowych z koprem włoskim  

serwowana z lanymi kluseczkami       13,-/300g porcja 

Żurek Mazurski przyrządzony na białej kiełbasie  

swojskim zakwasie z nuta śmietany oraz jajka     14,-/300g porcja 

Zupa z grzybów leśnym z lanymi kluskami  

i kleksem śmietany słodkiej       14,-/300g porcja 

 Puree ziemniaczane z boczkiem i prażoną cebulką     7,-/200g porcja  

 Potato Gratins  

- mini zapiekanki ziemniaczane ze śmietanką serem i brokułem  9,-/200g porcja 

 Tradycyjne kluski śląskie z dziurką      8,-/200g porcja 

 Warzywa na gorąco (kalafior, brokuł, marchew, fasolka)   8,-/150g porcja  

 Surówki na bazie świeżych warzyw z lekkim dresingiem   7,-/150g porcja  



Fest Golonka na piec sposobów:                         35,-/500-600g sztuka 

 Golonka w sosie piwnym  

 Golonka pieczona  

 Golonka w kapuście  

 Golonka w sosie chrzanowym 

 Golonka gotowana 

 Kaczka po Warmińsku - luzowana kaczka,   

faszerowana cielęciną, mięsem kaczym i jabłkiem 

serwowane z kapusta modrą i żurawiną (ok.16 porcji)    220,-/ 2-2,5 kg 

 Udko z Kaczki po Warmińsku - luzowane udo kacze,   

faszerowane cielęciną, mięsem kaczym i jabłkiem    25,-/230g porcja  

 Pieczeń z dziczyzny w sosie myśliwskim - wykwintne danie 

pachnące jałowcem, majerankiem i tymiankiem    20,-/130g porcja 

 Soczyście aromatyczny kurczak pieczony w marynacie świeżych  

ziół w maśle klarowanym owinięty chrupiącym boczkiem   18,-/230g porcja 

 Zrazy wołowe po Chłopsku nadziewane boczkiem,  

warzywami, kiszonym ogórkiem po naszemu     20,-/120g porcja 

 Polędwiczki wieprzowe owinięte w chrupiącym bekonie  

serwowane w sosie z czarnej porzeczki      18,-/120g porcja 

 Zapiekany filet drobiowy ze szpinakiem,  

cebulką i serem typu feta         15,-/130g porcja  

 Chrupiący zawijaniec a’la de Vollay faszerowany   

serem, papryką, pieczarkami oraz pietruszką     15,-/130g porcja 

 Konfitowana pieczeń wieprzowa serwowana  

w delikatnym sosie grzybowym       15,-/130g porcja 

 Szynka Pieczona z sosem chrzanowym               15,-/120g sztuka  

 Pieczone udko z kurczaka zapiekane z jabłkami                        15,-/130g sztuka   

 Pieczone udko gęsi z jabłkiem i kapustą modrą          25,-/220 g sztuka  

 Zrazy z karkówki w sosie własnym             16,-/140g sztuka   

 Kotlet wieprzowy - mielony z cebulą do wyboru:  

soute, z cebulą lub panierowany       15,-/150g porcja 

Tradycyjnie panierowany kotlet schabowy  

serwowany na delikatnej kapuście z kasza     16,-/160g porcja 

 Filet rybny                      15,-/120 g sztuka    

 w sosie śmietanowo - pieczarkowym 

 w sosie cebulowo – musztardowym 

 Filet z sandacza                            26,-/150g porcja 

 w sosie śmietanowo - pieczarkowym 

 w sosie cebulowo – musztardowym 

 sauté 

 

 



 

 

 Łosoś zapiekany pod beszamelem z brokułami  

oraz szczyptą koziego sera       19,-/120g porcja  

 Karp zapiekany z jabłkiem       15,-/120g porcja 

 Zrazy z sandacza faszerowane boczkiem  

i grzybami w sosie chrzanowym      30,-/200g porcja  

 Filet rybny zapiekany z serem z farszem pomidorowym  

lub ze szpinakiem i serem typu feta     15,-/120g porcja 

 Makaron Penne w sosie śmietanowym z boczniakiem, 

rukolą pomidorkami schery i kolorowym pieprzem   18,-/200g porcja 

 Gotowane pierogi  

nadzienie mięsem gęsim / szpinakiem / kapustą i grzybami/ ruskie   

okraszanej skwarkami i cebulą      24,-/300g porcja 

Półmisek Rybaka (mix ryb w galarecie - około 1kg)    120,-/sztuka 

Półmisek firmowy (mix mięs soczyście pieczonych – około 1kg  80,-/ sztuka 

Tatarski befsztyk serwowany z krążkiem cebuli  

oraz ogórkiem po szwedzku      10,-/80g porcja 

Tradycyjna karkówka soczyście pieczona  

szprycowana czosnkiem       7,-/60g porcja 

Delikatnie gotowane roladki drobiowe  

nadziewane śliwka i morelą      6,-/60g porcja   

Wykwintnie przyprawione roladki   

wieprzowe nadziewane warzywami      6,-/60g porcja  

Pieczone roladki drobiowe  

nadziewane suszonymi pomidorami i szpinakiem   6,-/60g porcja 

Pasztet pieczony owijany w boczku 

nadziewany żurawiną        5,-/60g porcja  

Roladki ze szczupaka z jezior Mazurskich  

podawany z musem chrzanowym     8,-/60g porcja   

Roladki szpinakowe z łososiem wędzonym  

zawijane z serkiem mascarpone       7,-/60g porcja  

Roladki omletowe nadziane szynką własnej produkcji,  

serem żółtym oraz i świeżymi warzywami    6,-/60g porcja   

Tortilowe zawijaski z sosem czosnkowym, grillowanym 

kurczakiem, serem feta, chrupiącą sałatą  

oraz świeżymi warzywami      8,-/70g porcja 

 

 

 

 



Naleśnikowe wariacje z serkiem mascarpone 

i suszonymi pomidorami lub szpinakiem    7,-/60g porcja  

Rolowane plastry bakłażana/cukini z kremowym  

serkiem mascarpone i koprem włoskim     5,-/60g porcja 

Szaszłyki krewetkowe z szalotką, pomidorem  

koktajlowym z serkiem, rukolą, surimi i ogórkiem    8,-/60g porcja 

Śledź po Olsztyńsku na bazie cebulki  

i jajka w sosie śmietanowym      6,-/100g porcja  

Śledź Salsa – na bazie pomidorów, czerwonej  

papryki, cebuli cukrowej w sosie pomidorowym    6,-/100g porcja  

Sałatka z grillowanym kurczakiem -  kompozycja  

świeżych sałat z pomidorem, ogórkiem, cebulą  

oraz oliwką i papryką  podany z sosem jogurtowym   6,-/100g porcja  

Sałatka na bazie chrupiącego bekonu, rukoli i 

świeżych warzyw z delikatnym sosem balsamicznym   6,-/100g porcja  

Zupa gulaszowa na bazie mięsa wieprzowego,  

papryki, pieczarek, cebuli oraz kiszonego ogórka    15,-/300g porcja  

Strogonow drobiowy przyrządzone na bazie gęstej zupy  

warzywno – pomidorowej, pieczonego fileta drobiowego,  

pieczarek, papryki, cebulki       15,-/300g porcja  

Flaki wołowe gotowane na bazie bulionu wołowego z  

dużą ilością warzyw oraz majeranku       15,-/300g porcja  

 

Kołduny wieprzowo – wołowe                          60,-/kg 

Pierogi mrożone do wyboru:                                                                                  50,-/kg 

 z nadzieniem ruskim 

 z nadzieniem gęsim   

 z kapustą i grzybami 

 

 



Galantyna z kurczaka         65,-/kg 

Rolada drobiowa faszerowana śliwką i morelą     65,-/kg 

Befsztyk tatarski         140,-/kg 

Pasztet pieczony (foremka ok 1kg)      50,00 zł/szt.  

 z jajkiem, z żurawiną, czysty  

Smalec staropolski         45,-/kg 

Galaretka drobiowa         8,-/sztuka 

Ozorki w galarecie         85,-/kg 

Rolada wieprzowa faszerowana warzywami     70,-/kg 

Karkówka pieczona         80,-/kg 

Pieczona rolada z boczku         70,-/kg 

Tradycyjna sałatka Jarzynowa         45,-/kg 

Sałatka grecka z serem typu feta i sosem winegret     55,-/kg 

Sałatka z grillowanym kurczakiem i  lekkim dresingiem    60,-/kg 

Sałatka hawajska          60,-/kg 

Sałatka z chrupiącym bekonem i sosem balsamicznym    60,-/kg 

 

Szczupak faszerowany         110,-/kg 

Szczupak w Szuwarach (faszerowany w całości)    120,-/kg 

Sandacz faszerowany         130,-/kg 

Filet z sandacza w galarecie        160,-/kg 

Lin w galarecie          120,-/kg 

Pstrąg faszerowany warzywami       120,-/kg 

Pstrąg w galarecie          110,-/kg 

Rolada z łososi wędzonego ze szpinakiem i mascarpone    110,-/kg 

Filet z karpia w galarecie        120,-/kg 

Dorsz w sosie greckim         120,-/kg 

Filet rybny w sosie Greckim        90,-/kg 

Śledź po Olsztyńsku  na bazie cebulki i jajka w sosie śmietanowym  50,-/kg 

Śledź po Polsku z cebulką i olejem       50,-/kg 

 

Patera jednorazowa srebrna (duża)                3,-/sztuka 

Patera jednorazowa srebrna (mała)            2,-/sztuka 

Pojemnik zamykany               2,-/sztuka  

Składanie zamówień 

 Mail: krys-stan@wp.pl / osobiście 

mailto:krys-stan@wp.pl

