
  

Karczma Warmińska s.c., ul. Kościelna 1. 11-036 Gietrzwałd,  tel. restauracja 89 512 34 23, tel/fax biuro 89 512 34 57                                              
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 Drodzy Państwo, 

 Serdecznie zapraszamy do malowniczej miejscowości Gietrzwałd, a w niej do restauracji innej niż 
wszystkie –  KARCZMY WARMIŃSKIEJ słynącej ze swojego nieprzeciętnego klimatu.  

  Do dyspozycji Gości oferujemy trzy sale: kupiecką ( max 70 osób), włościańską ( max. 30 osób), 
ziemiańską  ( max.10 osób) , w okresie letnim zapraszamy na dziedziniec Karczmy ( ok. 300 miejsc).  
 Sala włościańska to osobna sala, która gwarantuje kameralną atmosferę i możliwość dyskretnego 
prowadzenia spotkań biznesowych lub firmowych szkoleń, konferencji i imprez integracyjnych.               
Oferujemy  salę  z wyposażeniem w  rzutnik, ekran, flip chart, wi fi.  

Koszty usługi:  

 - wynajem sali    300 zł ( 2-5 godzin) 

- serwis kawowy      15 zł od osoby 

- serwis obiadowy  30 – 45 zł od osoby 

- deser    5 zł – 12 zł od osoby 

 

Proponujemy różnorodne menu:  

Propozycja I 

Żur warmiński z białą kiełbasą                   
mix pierogowy z okrasą ( ruskie, mięsne, kapusta/grzyby)       
woda mineralna        koszt od osoby 30 zł  

Propozycja II 

Rosół z domowym makaronem                 
drobiowe fileciki w panierce, ziemniaki opiekane, surówka                           
woda mineralna        koszt od osoby 30 zł 

Propozycja III 

Zupa z leśnych grzybów z łazankami                  
pieczeń wiejska w sosie, ziemniaki opiekane, surówka                                         ,            
woda mineralna                                               koszt od osoby 35zł 

Propozycja IV (zamówienie dla grup powyżej 12 osób) 

Żur warmiński z białą kiełbasą  i rosół z domowym makaronem ( zupy podane w wazach)                                                                    
II danie na półmiskach                                                                                                                                                                    
pstrąg w sosie śmietanowym, ziemniaki z koperkiem, surówka                                                                                                   
szynka duszona w  warzywach,  ziemniaki opiekane, surówki                                                                                                             
woda mineralna        koszt od osoby - 45 zł  
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Propozycja V  (zamówienie dla grup powyżej 12 osób) 

żur warmiński z białą kiełbasą i rosół z domowym makaronem (zupy podane w wazach)                                                                                                         
II danie – dania na drewnianych półmiskach                                                                                                                                     
Michy Karczmarza                                                                                                                                                                                    
Michy Mnicha                                                                                                                                                                                         
woda mineralna        koszt od osoby – 45 zł 

Micha Karczmarza- dzyndzałki *pierogi z mięsem *pierogi z kapustą i grzybami *pierogi ruskie *babka ziemniaczana *    
pyzy *kapusta kiszona *surówka z selera                                                                                                                                                    
Micha Mnicha - *karkówka *golonka * filet z kurczaka *żeberka *świeżynka * udko z kurczaka* ziemniaki pieczone* golce 
warmińskie * kapusta z grochem * kapusta ze śliwką*kapusta kiszona 

Desery:  

Jabłecznik, sernik – 5 zł 

Szarlotka z gałką lodu – 8 zł 

Naleśnik z czekoladą – 6 zł  

Deser lodowy – 12 zł  

Napoje:                                                                                                                                                                              
- wino karczmiane – 30 zł/ dzban 0,75 lit.                                                                                                                                                                           
- kwas chlebowy 5 zł/0,3 lit                                                                                                                                                              
- soki owocowe 1 lit. - 6 zł 

   

  Zapewniamy zorganizowanie i dostosowanie naszej oferty do Państwa  potrzeb i oczekiwań. 
 Dołożymy wszelkich starań, aby zorganizowane przez nas spotkanie było wyjątkowe i odbyło się 
 zgodnie z oczekiwaniami. 

 

         Serdecznie zapraszamy  
          

 

 

 


