MENU
Zamówienia: +48 603 552 553

KARCZMA SO LINA

Codziennie od 11:00 do 19:00

POTRAWY REGIONALNE

DANIA GŁÓWNE

Przysmak Gajowego

Filet drobiowy w chrupiącej panierce

dziczyzna duszona w sosie własnym z rydzami i rozmarynem 230 g .………………. 67 zł

z warzywami z patelni i sosem salsa 190/120 g …… 26 zł

Zakapiora Smaki

Kotlet schabowy

kasza pęczak z grzybami podawana z gulaszem z dziczyzny 120/150 g …………….. 45 zł

z kością po Polsku 190 g …………………………….. 28 zł

Knysze po Bieszczadzku

Pieczona Gicz Jagnięca

duże pierogi ziemniaczano–cebulowe podawane z boczkiem i maślanką 2 szt. ……… 29 zł

z sosem z wypieku

1 szt.

……………………..……… 48 zł

Udko z Kaczki

ZUPY

pieczone w miodzie z sosem tymiankowym

1 szt. …..

35 zł

Grillowane kawałki polędwiczki wieprzowej

Zupa pomidorowa

z sosem serowym 200 g ………………………..…… 38

z makaronem 350 ml ……….…………..……….. 14 zł

zł

Pstrąg smażony

Kwaśnica po Bieszczadzku

w całości z rozmarynem

z żeberkiem wieprzowym 350 ml …………………… 16 zł

1 szt.

………..……..……… 39 zł

Sandacz ………………………………..………….. 38 zł
filet smażony na maśle, podawany z białym sosem

190 g

PIEROGI
Pierogi ruskie

Wino grzane 150 ml ….…..…… 12 zł

z masłem, cebulką i kwaśną śmietaną 8 szt. .…… 17 zł

Herbata 250 ml ….……….……. 7 zł

Pierogi z mięsem

Kawa biała 150 ml ……….….… 9 zł

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH

ze skwarkami 8 szt. …………………….………….. 21 zł

Kawa czarna 150 ml ….….…… 8 zł

Ziemniaki gotowane 150 g ……………..7 zł

Żywiec 0% 500 ml …….…… 10 zł
Leżajsk 500 ml ….……………. 10 zł

Cola / Fanta / Sprite 500 ml 9 zł
Sok Cappy 250 ml ….….….….. 6 zł
Jałowiec 330 ml ….…..….…….. 9 zł

Frytki 150 g ………………………….…..……. 8 zł

MNIEJSZE PORCJE

Heineken 500 ml …….……….. 12 zł
Woda gaz./n.gaz 330 ml …... 6 zł

Ziemniaki drwala 200 g …………..…… 9 zł
smażone z boczkiem, cebulką i ziołami

Cappuccino 200 ml ….…….… 10 zł

Paulaner 500 ml ….………….. 12 zł

—>

NAPOJE

Kasza pęczak ze skwarkami 150 g ..7 zł

Pierogi
Ruskie / z mięsem

4 szt.

……………………………. 10 zł

Nuggetsy z kurczaka
frytki, surówka

120/120/100g ………….…….….. 26

zł

Zestaw warzyw kiszonych 150 g……9 zł
Warzywa gotowane z masłem 150 g 11 zł
Surówka

150 g

………..……………..……… 6 zł

Kotlet schabowy
ziemniaki gotowane , surówka

120/120/100g …. 26

zł

www.karczmasolina.pl

