pRZYSTAWKI
1. Proziaki

15 zł

4 sztuki regionalnych bułeczek podawanych z konfiturą własnego wyrobu i twarogiem

2. Chleb ze smalcem

16 zł

4 kromki chleba (150g), smalec własnego wyrobu z cebulką i jabłkiem (100g), ogórkami
kiszonymi (100g)

3. SEr smażony z kminkiem, panierowany 23 zł
4 sztuki serka panierowanego (80g), podawane z konfiturą z żurawiny (60g)

dla 4-5 osób,
do zamówienia z 1-dniowym wyprzedzeniem

4. Deska serów i rolad serowych
z dodatkami
Waga całkowita ok. 1 kg

80 zł

ZUPY
1. Żurek z naszym pieczywem 400ml

14 zł

Podawany z kiełbasą, jajkiem i pieczywem naszego wypieku

2. Rosół z makaronem 300ml
własnego wyrobu

12 zł

Domowy rosół gotowany na drobiu, makaron (100g)

3. Krem z pieczonych pomidorów 300ml

12 zł

Podawany z grzanką serową

SAŁATKI
1. Sałatka z kurczakiem 300g

26 zł

Sałata, kurczak, pomidor, ogórek, kukurydza, grzanki i sos czosnkowy

2. Sałatka Grecka 300g

22 zł

Sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula, papryka, ser favita, oliwki czarne, oliwki
zielone, sos winegret, grzanki

3. Sałatka Karczmowa 300g

28 zł

Sałata, ser smażony panierowany, pomidorki, winogrono, cebula czerwona, sos winegret,
grzanki

dANIA GŁÓWNE
1. Polędwiczki wieprzowe w zielonej
Otulinie 180G

36 zł

Podawane z sosem z leśnych grzybów (50g), gotowanymi ziemniakami (150g) i surówką (100g)

2. Kotlet schabowy

30 zł

150G

Podawany z kapustą zasmażaną (100g) i gotowanymi ziemniakami (150g)

3. Łosoś na szpinaku z frytkami

41 zł

Łosoś (150g) frytki (200g) i sosem szpinakowo-śmietanowym (50g)

4. Placki ziemniaczane po węgiersku

28 zł

Chrupiące placki (200g) z pikantnym gulaszem z wędzoną papryką (150g) i śmietaną (60g)

5. Grillowana golonka Z pieczonymi
ziemniakami

34 zł

Grillowana golonka (ok. 500g) z musztardą (50g), chrzanem (50g) i ziemniakami opiekanymi (100g)

6. Żeberka na kapuście zasmażanej
z ziemniaczanymi talarkami

30 zł

Żeberka (ok. 200g) ziemniaczane talarki (150g) kapusta zasmażana (100g)

7. kotlet garncarski Xl

250g

34 zł

Podawany z pieczonymi ziemniakami (ok.100g) grillowanym boczkiem i serem (100g)
oraz zestawem surówek (150g)

8. makaron z polędwiczką wieprzową
Makaron (200g), polędwiczka wieprzowa (100g), sos z zielonego pieprzu (50g)

30 zł

DESERY
1. Ciasto dnia

10 zł

1 szt

2. Pucharek lodów

14 zł

3. szarlotka w słoiczku z gałką lodów

15 zł

2 gałki lodów z owocami i bitą śmietaną

Pierogi
1. Ruskie

12 szt
18 zł

300G

2. Z kiszoną kapustą

300G

3. Z mięsem wołowym
4. Z kaszą i boczkiem
5. Micha pierogów

300G
300G

350g

19 zł
21 zł
20 zł
26 zł

DANIA DLA dZIECI
1. Pierogi ruskie 120G
Domowe pierogi z masełkiem 6 szt.

9 zł

2. Nuggetsy drobiowe

18 zł

3. Rosół z makaronem
Rosół (150ml) z makaronem (50g)

7 zł

4 szt. nuggetsów (100g), z frytkami (150g)
i surówką z marchewki (50g)

dania na drewnianej desce
dla 4-5 osób, do zamówienia z 1 dniowym wyprzedzeniem

Deska mięs

OKOŁO 3 Kg

165 zł

Grillowane golonki 3szt., karkówki 6szt., pieczone żeberka 6szt., nugetsy z kurczaka 10szt.,
kapusta zasmażana 300g, pieczone ziemniaki 400g i sosy (chrzan 100g, musztarda 100g)
dla 5-6 osób, do zamówienia z 1 dniowym wyprzedzeniem

Deska serów i rolad serowych z
dodatkami OKOŁO 1 kG

80 zł

Box Garncarza
Duży garncarz

OKOŁO 1.,2 Kg

145 zł

Mini burgery wołowe w proziaku 6szt, nuggetsy 12szt, panierowane pieczarki 8 szt,
serki panierowane z sera własnego wyrobu z żurawiną 6szt, proziaki z powidłem
śliwkowym 6 szt, Sałatka z mozarella i pomidorkami 150g, Frytki 200g i sosy (keczup
70g i czosnkowy 70g)

Mały garncarz

OKOŁO 900 G

100 zł

Mini burgery wołowe w proziaku 4szt, nuggetsy 8szt, panierowane pieczarki 5 szt,
serki panierowane z sera własnego wyrobu z żurawiną 4szt, proziaki z powidłem
śliwkowym 4 szt, Sałatka z mozarella i pomidorkami 100g, Frytki 150g i sosy (keczup
70g i czosnkowy 70g)

burgery i przekąski
1. frytki z posypką
2. Frytki

18 zł

250g

8 zł

150g

3. Burger wołowy w proziaku

25 zł

300G

Mięso wołowe, pomidor, cebula, ogórek kiszony, keczup, sos czosnkowy,sałata

4. Burger drobiowy w proziaku

22 zł

300G

Filet z kurczaka, pomidor, ogórek, mozzarella, czerwona cebula, rukola i sos
musztardowo-miodowy

5. Burger wołowy z serem i boczkiem

330G

27 zł

Mięso wołowe, ser cheddar, boczek, pomidor, cebula, ogórek kiszony, sos czosnkowy i
keczup, sałata

6. Pikantny burger Wołowy

300G

26 zł

Mięso wołowe, ser cheddar, pomidor, cebula, keczup i czosnkowy, papryczka jalapeno,
sałata

Frytki do burgera

Pepsi 850ml
Dodatkowy sos

100G

70G

4 zł
15 zł
02 zł

pIZZA
1. Karczmowa

30cm/40cm
28 zł / 36 zł

Kurczak, pieczarki, oliwki zielone, kukurydza

2. Serowa nowość

26 zł / 34 zł

Mozzarella, lazur, cheddar, camembert

3. Zakopianka

27 zł / 35 zł

Ser wędzony (gołka zakopiańska), boczek, żurawina, cebula czerwona

4. Czarcia

27 zł / 35 zł

Ostry sos, salami peperoni, oliwki czarne, jalapeno, cebula biała

5. Rzeźnicka

29 zł / 37 zł

Kurczak, szynka konserwowa, salami, cebula biała

6. Przysmak Garncarza

30 zł / 38 zł

7. Kaflowa

29 zł / 37 zł

8. Grill bbq

29 zł / 37 zł

9. Juniorka

21 zł / 28 zł

10. Własna

31 zł / 39 zł

11. Paryżanka nowość

29 zł / 37 zł

Szynka surowa, pomidorki koktajlowe, rukola, ser twardy dojrzewający
Szynka surowa, kabanos, pieczarki, pomidory suszone, cebula biała
sos bbq, kurczak, boczek, papryka jalapeno, ananas, czosnek
Dwa dowolne składniki
Cztery dowolne składniki
Sos śmietanowy, salami, kabanos, musztarda francuska, ser pleśniowy

12. Z zagrody nowość

29 zł / 37 zł

Sos śmietanowy, szynka surowa, salami, ser pleśniowy, majonez zapiekany, cebula prażona

*w każdej pizzy znajduje się już sos i ser.
Dodatkowo do każdej pizzy dodajemy keczup (70g) i sos czosnkowy (70g)

HERBATA
Słoiczek herbaty

ZIMNE NAPOJE
7 zł

500ml

Czarna
Malinowa
Miętowa
Zielona
Pigwa z miętą
Earl grey

Herbata zimowa

imbirowa
malinowo-żurawinowa

400ml

14 zł
14 zł

KAWA
Espresso
Espresso podwójne
Americano, kawa czarna
Flat white, kawa biała
Cappuccino
Latte

Woda krystaliczne źródło 0,33 l
Gazowana
niegazowana
Dzbanek wody z cytryną 1l

6 zł

Napoje gazowane

8

Pepsi
Pepsi light
7up
Mirinda
Tonic
Dzbanek napoju gazowanego 0,85l
Napój energetyczny
Soki i nektary

6 zł
8 zł
6 zł
7 zł
8 zł
10 zł

200ml

Pomarańczowy
Jabłkowy
Grejpfrutowy
Porzeczkowy
Ananasowy
Bananowy
Dzbanek soku 1l

330ml

10 zł
zł

22 zł
8 zł
6 zł

18 zł

PIWO
Piwo lane

wÓDKA
300ml / 500ml

Heineken
Birra Moretti

Piwo butelkowe

9 zł / 12 zł
10 zł

25 ml / 50 ml / 500 ml

Wyborowa
Finlandia
Stock

Żywiec
Żywiec 0%
Żywiec Białe
Heineken
Heineken 0%
Warka
Warka Radler
Warka Radler 0%
Warka Strong
Leżajsk

10 zł
10 zł
11 zł
12 zł
12 zł
10 zł
11 zł
10 zł
10 zł
10 zł

NALEWKI
I LIKIERY

Sok do piwa

1 zł

Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Ballantine’s
Ballantine’s Brasil
Ballantine’s 12 YO
Jack Daniel’s
Grant’s
Chivas Regal 12 YO

Zimowy grzaniec

Grzane piwo 0,5l
Grzane wino 0,2l

16 zł
12 zł

Soplica
Śliwowica 70%
Jagermeister
Łańcuckie Rosolisy

WHISKY

4 zł / 6 zł / 60 zł
5 zł / 7 zł / 70 zł
4 zł / 6 zł / 60 zł

25 ml / 50 ml

4 zł / 6 zł
7 zł / 14 zł
10 zł
9 zł

50 ml

12 zł
16 zł
10 zł
12 zł
16 zł
12 zł
12 zł
16 zł

SHOTY

DRINKI
Mojito 350 ml
17 zł
Rum, limonka, cukier, świeża mięta, woda
gazowana
Słońce toskanii 250 ml 19
Aperol, sprite, woda gazowana, grenadina

zł

Seks na sianie 350 ml 19
Wódka, likier brzoskwiniowy, syrop
żurawinowy, sok pomarańczowy, owoce

zł

Jałowcówka
Gin, tonic, blue curacao

300 ml

40 ml

6 zł

Kamikaze
Alternatywy 4

4 x 25 ml
4 x 25 ml

12 zł
12 zł

DRINKI
BEZALKOHOLOWE
Słodka miętówka

18 zł

pina colada 350 ml 20
rum, malibu, mleko skondensowane, sok
ananasowy

Wściekły burek

8 zł

Limonka, cukier, świeża mięta, 7up, woda
g gazowana
Bezalkoholowa celinka 12 zł

zł

Sok pomarańczowy, sok ananasowy, syrop
marakuja, blue curacao, bita śmietana

WINO
Aperitif
Campari

Soda
Orange

Martini

Wino stołowe 150 ml
10 zł

Czerwone
Białe

Wino 750 ml
10 zł

Jacob’s creek

7 zł
7 zł
70 zł

