
Karczma Warmińska s.c. W.A.T. Dowgiałło, ul. Kościelna 1. 11-036 Gietrzwałd,  tel. restauracja 89 512 34 23, tel/fax biuro 89 512 34 57
NIP 739 28 43 569;   mail: karczma@karczma.pl Konto bankowe: PKO BANK POLSKI OLSZTYN 84 1020 3541 0000 5602 0205 8170

Drodzy Państwo, 

        serdecznie zapraszamy do malowniczej miejscowości Gietrzwałd, a wniej do restauracji innej niż wszystkie –   
KARCZMY WARMIŃSKIEJ słynącej ze swojego nieprzeciętnego klimatu. Pieczołowicie odtworzone wnętrze Karczmy 
dzięki bogatej kolekcji zabytkowych przedmiotów używanych w przeszłości na wsi, przy nucie warmińskiego folkloru i 
słynnej kuchni regionalnej sprawi, iż pobyt w Karczmie zostanie w pamięci Państwa jako wyjątkowe i długo 
wspominane miejsce. Do dyspozycji Gości są trzy sale: kupiecka ( max.70 osób) lub włościańska ( max.30 osób), 
ziemiańska ( max. 10 osób) w okresie letnim zapraszamy na dziedziniec Karczmy ( ok. 300 miejsc), od maja wszystkie 
grupy turystyczne przyjmujemy pod zadaszeniem na dziedzińcu Karczmy. Nasza kuchnia serwuje wyśmienite dania 
kuchni warmińskiej. Przykładowe propozycje menu dla grup (min.20 osób, ceny brutto) – realizujemy wyłącznie jedną 
propozycję, częstujemy Gości smalcem i chlebem wiejskim, wodą mineralną z cytryną.

Propozycja I

żur warmiński z jajkiem, babka ziemn., kiszona kapusta                                                              koszt od osoby 28 zł

Propozycja II 

pomidorowa z makaronem, pieczeń w sosie własnym, ziemniaki opiekane, surówka                  koszt od osoby 28 zł

Propozycja III

rosół z własnym makaronem, schab po wiejsku, ziemniaki  opiekane, surówka                                                                 
ciasto, kawa lub herbata                                                                                                               koszt od osoby 38 zł  

Propozycja IV

pomidorowa z makaronem, fileciki drobiowe, ziemniaki opiekane,surówka,                                                               
ciasto, kawa lub herbata                                                                                                               koszt od osoby 38 zł  

Propozycja V 

rosół z makaronem, pstrąg  z sosem śmietanowym, ziemniaki, surówka ,                                                                          
ciasto, kawa lub herbata                                                                                                              koszt od osoby  40 zł

Propozycja VI   zamówienie dla grup powyżej 20 osób

rosół z własnym makaronem i żur warmiński z białą kiełbasą                                                                                             
Michy Karczmarza , Michy Mnicha,ciasto, kawa lub herbata                                                    koszt od osoby 56 zł   

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

Karczma poleca:

- wino karczmiane – 35 zł/ dzban 0,75 lit.

- nalewka karczmiana – 100 zł /0,5 lit.

- alkohole czyste ( Wyborowa,  Żubrówka Biała) – 63 zł /0,5 lit

- piwo regionalne Świeże - 10 zł/ 0,5lit., Żywiec 9zł /0,5 lit; Warka 8 zł /0,5 lit

Zamówienia przyjmujemy drogą e-mailową, realizujemy po dokonaniu wpłaty na konto bankowe lub w Karczmie.

                                                                                                                         

                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy


