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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. 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 trzy sale: kupiecka ( max 70 osób), włościańska ( max. 30 osób), ziemiańska ( max.10 osób , w
okresie letnim zapraszamy na dziedziniec Karczmy ( ok. 300 miejsc). Nasza kuchnia serwuje wyśmienite
dania kuchni warmińskiej, Goście mają do wyboru – specjalności regionalne tj; Michę Mnicha,
Michę Karczmarza, a także znakomite potrawy z ryb i wiele innych.
Karczma Warmińska jest rodzinnym miejscem na organizację wszelkich imprez
okolicznościowych, a szczególnie uroczystości weselnych.
Obiad weselny organizujemy w klimatyzowanej sali kupieckiej lub drewnianej sali włościańskiej.
Sale karczmy mają charakter wiejski, a ich wystrój dostosowany do pory roku, dekoracje na stoły
przygotowujemy według Państwa życzenia. Naszym prezentem dla Pary Młodej jest chleb prosto z pieca
i lampka szampana na przywitanie Pary Młodej. Przedstawiamy propozycje menu uroczystości weselnej
( czas uroczystości do 6 godzin).
Propozycja I
rosół z własnym makaronem / zupa z leśnych grzybów
filet z kurczaka na miodzie, kopytka z okrasą,
schab Jagny z farszem cebulowo-ogórkowo-serowym, ziemniaki opiekane
pstrąg w sosie śmietanowym , ziemniaki z koperkiem, bukiety surówek
Przekąski zimne
smalec z cebulką, ogórki kiszone, pieczywo
mięsa wędzone z karczmianej wędzarni
rolady z dodatkami
śledź w śmietanie
sałata lodowa z białym serem
sałatka tradycyjna
Słodki stół - desery
ciasta (jabłecznik, sernik, owocowe)
owoce sezonowe soki owocowe
woda min, kawa/herbata
Koszt od osoby - 120 zł

Propozycja II
rosół z własnym makaronem / żur warmiński z białą kiełbasą
kaczka po warmińsku z jabłkiem
sandacz w sosie kurkowym, ziemniaki z koperkiem
polędwiczki wieprzowe z warzywami, ziemniaki pieczone z czosnkiem, bukiety surówek
Przekąski zimne
smalec z cebulką, ogórki kiszone, pieczywo
mięsa wędzone z własnej wędzarni
mięsa pieczyste z marynatami
ryba w zalewie octowej
sałata z grillowanym kurczakiem
sałatka tradycyjna
Słodki stół - desery
ciasta (jabłecznik, sernik, owocowe)
owoce sezonowe
soki owocowe, woda min., kawa/herbata
Koszt od osoby - 130 zł
Propozycja III
żur warmiński z białą kiełbasą / zupa z leśnych grzybów
Michy Karczmarza, Michy Mnicha, Półmisek Rybaka
Przekąski zimne
smalec z cebulką, ogórki kiszone, pieczywo
mięsa wędzone z własnej wędzarni
mięsa pieczyste z marynatami
mix pasztetów
sałata z grillowanym kurczakiem
sałatka tradycyjna
Słodki stół - desery
ciasta (jabłecznik, sernik, owocowe)
owoce sezonowe
soki owocowe, woda min, kawa/herbata
Koszt od osoby – 130 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 * udka z kurczaka* żeberka *świeżynka *ziemniaki pieczone * golce
warmińskie* kapusta z grochem* kapusta ze śliwką *kapusta kiszona
Półmisek Rybaka – filety z sandacza, okonia, pstrąga i sielawa w dzwonkach z duszoną papryką, cukinią, cebulą, ziemniakami z
koperkiem.

Dodatkowe dania gorące :
- szynka z nogą prosto z pieca 500 zł sztuka (max. do 40 osób)
- paluchy indycze w cieście czosnkowym - 10 zł/ osoby
- mix pierogowy z okrasą – 12 zł/ osoby
- ziemniaczane rarytasy ( kiszka, babka, pyzy) - 12 zł/os
- sznycelki drobiowe faszerowane grzybami – 14 zł/osoby
- flaczki karczmiane – 12 zł /os.
Dodatkowo proponujemy Państwu:
- pomoc w wyborze tortu weselnego
- wykonanie prezentów dla Gości weselnych
- umożliwiamy zakup alkoholu w naszej restauracji w cenach detalicznych
- uroczystość weselną uatrakcyjnić występami zespołów folklorystycznych.

Serdecznie zapraszamy

