
Ewa i Zbigniew Podolak

www.karczmazbych.pl

Polecamy swojskie wyroby i dania obiadowe
przyrzadzane przez nas osobiscie, ,



Kotlet farmerski 14,00zł
(z pieczarkami i serem żółtym)

Schab po królewsku 15,00 zł
( wędzony faszerowany brokułami i serem)

Ucho niedźwiedzia 14,00 zł
(schab w panierce z szynką swojską i serem)

Potrawka ziołowa 16,00 zł
(kurczak w sosie czosnkowo-ziołow ym z marchewką)

Gyros drobiow y 16,00 zł
(w sosie śmietanow ym z cebulką)

Gulasz po węgiersku 18,00 zł
(wołow y na ostro z papryką i warzy wami)

Placek po zbójnicku 22,00 zł
(placek ziemniaczany z gulaszem)

Stek marynowany 10,00 zł
(grillowany z karkówki w marynacie)

cena



Stek cebulowy 12,00 zł
(karkówka z cebulą i boczkiem z piekarnika)

Szaszłyk schabow y 14,00 zł
( rolowany schab z cebulą i boczkiem)

Szaszłyk drobiow y 13,00 zł
(f ilet z papryką panierowany lub nie)

Filet z kurczaka marynowany 10,00 zł
(grillowane kawałki kurczaka w marynacie)

Schab duszony w sosie
z kiszonymi warzy wami

15,00 zł

(dwa plastry schabu duszone z warzy wamiw sosie na ostro)

Polędwiczka wieprzowa 19,00 zł
(faszerowana - ser feta, marchewka)

Roladka z indyka ze szpinakiem 16,00 zł
(zasmażany szpinak z serem i przyprawami)

Pieczeń chłopska 16,00 zł

cena

(sztuka chudej wieprzowiny
pieczona ze świeżymi warzy wami)



Z kiszonej kapusty 5,00 zł

Z białej kapusty 5,00 zł

Z czerwonej kapusty 5,00 zł

Z pora 6,00 zł

Buraczki czerwone 5,00 zł

Marchew z ananasem 5,00 zł

Mizeria 5,00 zł

Pomidorowo - ziołowa 5,00 zł

Ogórek kiszony 4,00 zł

Ogórek konserwowy 4,00 zł

Zestaw surówek 9,00 zł(trzy rodzaje)

Lodowa
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, kukurydza)

Pekińska
(kapusta pekińska, pomidor,
ogórek, papryka)

Warzy wa gotowane
(brokuł , kalaf ior, marchewka, sos)

cena

COSIK  ZIELONEGO

6,00 zł

10,00 zł

6,00 zł



Ziemniaki gotowane 3,00 zł

Żurek 8,00 zł(z jajkiem i kiełbasą)

Ziemniaki opiekane ze skórką 6,00 zł

Żurek w chlebku 13,00 zł

Sztaby 5,00 zł

Rosół z makaronem 5,00 zł

Kartofelki babuni

Pomidorowa 5,00 zł

Talarki z ziołami                                    7,00 zł

Flaki 8,00 zł

Frytki małe 5,00 zł

Gulaszowa 9,00 zł

Frytki duże 10,00 zł

Barszcz czerwony 4,00 zł

Frytki maxi                                             15,00 zł

Kasza lub ryż gotowany 5,00 zł

cena

DODATKI   ZIEMNIACZANE

ZUPY

(całe pieczone z masłem ziołowym)

7,00 zł



Pierogi ruskie 12,00 zł

Pierogi ruskie opiekane 13,00 zł

Pierogi z kapustą i mięsem 14,00 zł

Pierogi z kapustą i mięsem opiekane 15,00 zł

Spaghetti po bolońsku

Spaghetti carbonara
(sos serowo-śmietanow y z boczkiem i ziołami)

Spaghetti pappardelle z łososiem

Naleśniki po meksykańsku 2 szt.
(na ostro z mięsem i warzy wami)

Vegetariana (sos, warzy wa, ser)

Hawai (sos, szynka, papryka, ananas, ser)

Tonno (sos, tuńczyk, oliwki, czosnek, ser)

Frutti di Mare
(sos,owoce morza, kukurydza, ser)

Pizzerinki
(w formie bułeczki,
nadzienie: ser biały, ser feta, oliwki)

Krewetti
(sos, krewetki, kukurydza, cebulka, ser)

Naleśniki na słodko: 2 szt.

cena

mała
24cm

duża
30cm

rodzinna
36cm

PIZZA

(pomidorowe z mięsem
mielonym i tartym parmezanem)

(sos pomidorowo-ziołow y, słodko-pikantny
z dodatkiem łosoś wędzony lub tuńczyk)

- z dżemem
- z serem

Do każdej pizzy podawane są dwa sosy

Pizza robiona na zamówienie - czas oczekiwania ok. 20 min.

16 zł 22 zł 26zł

1 szt.   3zł
minimalna porcja
lub wielokrotność

szt.5

16 zł 22 zł 26zł

15 zł 20 zł 25zł

15 zł 20 zł 25zł

15 zł 20 zł 25zł

12,00 zł

14,00 zł

17,00 zł

21,00 zł

19,00 zł



Sałatka grecka
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka,

kukurydza, ser feta, sos winegret)

Sałatka królewska
(marchew, seler, jajko, ananas, por,

sos majonezowo-curry)

Sałatka lodowa

Sosy: - Czosnkow y
- Chrzan
- Ketchup
- Musztarda

Sałatka wiosenna
(kapusta pekińska, ogórek,

pomidor, por, oliwki, sos czosnkow y)

Sałatka z gyrosem

Sałatka z tuńczykiem
(kapusta pekińska, tuńczyk, cebula,
ogórek konserwow y, ogórek świeży,

pomidor, sos musztardow y)

cena

Bar  Sałatkowy

350g 19,00 zł

350g 19,00 zł
(f ilet z kurczaka, fasola, kapusta pekińska,

pomidor, por, cebula, kukurydza,
sos majonezow y, ketchup)

350g 16,00 zł

350g 16,00 zł
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, por,

cebula, ser żółty, sos majonezowo-czosnkow y)

2,00 zł

Pstrąg marynowany
(z patelni)

Pstrąg pieczony ziołowy

Pstrąg rolowany
(filet z pstrąga z warzywami)

Pstrąg panierowany
( z patelni)z sezamem

(pieczony w piecu z ziołami)

350g 15,00 zł

350g 15,00 zł

20,00 zł

16,00 zł

18,00 zł

20,00 zł



DESERY  i  CIASTA

KAWA

Deser lodowy 12,00 zł

Mrożona kawa z bitą śmietaną 7,00 zł

Gorąca czekolada z bitą śmietaną 6,00 zł

Gofry z owocami i dżemem

lub bitą śmietaną szt.                        6,00 zł1

- 3 gałki lodów
- owoce, bita śmietana, polewa

Polecamy ciasta domowego wypieku.
O dostępność, rodzaj i cenę zapytaj kelnerkę.

LAVAZZA espresso 5,00 zł

Kawa szefowej 7,00 zł

Esspresso z lodami 8,00 zł

Herbata z cytryną 4,00 zł
Herbata owocowa 4,00 zł

(różne smaki)

LAVAZZA americano 6,00 zł
LAVAZZA caffe latte 8,00 zł
LAVAZZA cappuccino 6,00 zł
LAVAZZA latte macchiato 9,00 zł

Viktoria - Brulee 10,00 zł
(o smaku francuskiego sernika)

(2 gałki lodów zanurzone w gorącym espresso)

cena



Smalec swojski z cebulką porcja 200g     5,00 zł

Pasztet cebulowy 15 zł / kg

Dzik pieczony 45 zł / kg

Prosie z kaszą 30 zł / kg

Indyk z kaszą 25 zł / kg

Indyk ze śliwkami                             27 zł / kg

Kaczka z jabłkami                             30 zł / kg

Udziec z wieprza peklowany 30 zł / kg

Łopatka z wieprza peklowana 25 zł / kg

Pasztet wątrobiany 15 zł / kg
Kaszanka 15 zł / kg

Kiełbasa swojska z czosnkiem 28 zł / kg

Kabanosy 32 zł / kg
Szynka swojska peklowana 38 zł / kg

Szynka ZBYCHA (parmeńska)           55 zł / kg

Korytko swojskich wędlin 25-35 zł / szt.

cena



MAKI SUSHI 27,00 zł( jedna rolka)

UROMAKI SUSHI 27,00 zł( jedna rolka)

NIGIRI SUSHI 25,00 zł(osiem szt.)

SUSHI MIX 100,00 zł( jeden zestaw)

SOS SOJOWY 3,00 zł
IMBIR MARYNOWANY 3,00 zł
PAŁECZKI                                           4,00 zł

MAŁY ZESTAW SUSHI

ZESTAW SUSHI MIX

cena



NAPOJE  ZIMNE
Coca-cola 0,2 l                                               3,50 zł
Fanta 0,2 l                                                     3,50 zł
Sprite 0,2 l                                                     3,50 zł
Tonic 0,2 l                                                    3,50 zł
Coca-cola, Fanta, Sprite 0,5 l                   5,00 zł

Woda gazowana 0,25 l                               3,00 zł

Woda gazowana 0,5 l                                 4,00 zł

Woda niegazowana 0,25 l                         3,00 zł

Woda niegazowana 4,00 zł

Napoje Cappy 0,2 l                                      3,50 zł
-czarna porzeczka
-pomarańcza
-jabłko

Soki Cappy L - 8,00 zł
0,33 - 4,00 zł

karton

-banan szklanka l
-grapefruit
-pomarańcza
-jabłko
-czarna porzeczka

1

cena



KARCZMA ZBYCH


