Karczma Kołodziej
tel. 61 8 124 046
ul. Poznańska 10 62-085 Skoki

Pytaj kelnera o zupę
i danie dnia
W trosce o jakość przygotowywanych potraw,
czas oczekiwania na danie
może wynosić ponad 30 minut.

Dania śniadaniowe
(do godz. 12:00)
Omlet
z pomidorami, boczkiem, cebulką i pieczarkami 20,00
Jajecznica na maśle oraz
ciabatta z naszą swojską kiełbasą słoikową, sałatą, ogórkiem i pomidorem 22,00
Jajka sadzone na boczku oraz
Ciabatta z wątrobianką naszego wyrobu, ogórkiem konserwowym i sałatą 22,00
Kiełbasa smażona z cebulką + musztarda oraz
Ciabatta z serem żółtym, ogórkiem, pomidorem i sałatą 25,00
Puszyste placuszki z twarożkiem i konfiturą oraz jogurt z owocami i granolą 23,00

Zupy
Rosół 450ml 13,00
Rosół 250ml 10,00
Barszcz 9,00
Barszcz z pasztecikiem 13,00
Pomidorowa z domowym makaronem 450ml 13,00
Pomidorowa z domowym makaronem 250ml 10,00
Żurek 450ml 15,00
Żurek 250ml 12,00
Żurek w chlebie 20,00
Flaki wołowe 450ml 15,00
Flaki wołowe 250ml 12,00
Zupa gulaszowa 450ml 15,00
Zupa gulaszowa 250ml 12,00
Czernina z domowym makaronem 450ml 15,00
Czernina z domowym makaronem 250ml 12,00
Pieczywo 1,50 (pieczywo do zup prosimy zamawiać dodatkowo)

Zestawy dziecięce
Nuggetsy + frytki+ surówka + ketchup 20,00
Naleśnik z nutellą 1 szt. 12,00

Zestawy obiadowe:
Kotlet drobiowy 26,00
podawany z frytkami i surówką
Kotlet schabowy 27,00
podawany z ziemniakami i kapusta zasmażana
Kotlet de'vollaile 28,00
podawany z frytkami i surówką
Karkówka pieczona z ziołami 28,00
podawana z domowymi kopytkami, sosem i
surówką
Roladka z piersi kurczaka, nadziewana rokpolem, owinięta szynką
dojrzewającą 34,00
podawana z frytkami i sałatką z sosem winegret

Żeberka wieprzowe 31,00
podawane z ziemniakami i kapustą gotowaną
Zraz wołowy 35,00
podawany z domowymi pyzami i
burakami zasmażanymi
Pierś z kaczki (bejcowana w miodzie i occie balsamicznym) 35,00
podawana z pyzami
i kapustą modrą gotowaną

(drodzy goście! Pragniemy was poinformować, że w każdy pierwszy weekend miesiąca jest serwowany specjał
szefa kuchni: pół kaczki podawane z pyzami i kapustą modrą gotowaną)

Polędwica wieprzowa smażona z cebulką 36,00
podawana z ziemniakami puree i surówką
Polędwica wieprzowa w sosie kurkowym 36,00
podawana z domowymi kopytkami
Golonka po bawarsku 100g/ 7,00
+ kapusta zasmażana 7,00

Ryby
Dorsz filet 250g 34,00
podawany z frytkami i surówką
Sandacz filet w sosie śmietanowo - porowym 250g 39,00
podawany z ryżem i warzywami gotowanymi
Pstrąg w całości 36,00
podawany z frytkami i surówką
Halibut 250g 35,00
podawany z cząstkami ziemniaka
i surówką
Łosoś na parze 200g 36,00
podawany z ryżem białym
i warzywami gotowanymi na parze
Łosoś z grilla 200g 36,00
podawany z ziemniakami smażonymi i surówką

Zachęcamy do spróbowania dań mącznych wyrabianych w
"Karczmie Kołodziej" od 18 lat według staropolskiej receptury.

Pierogi z mięsem kaczki 260g (6 sztuk) 30,00
Przysmażane z cebulką
Pierogi z mięsem 260g (6 sztuk) 25,00
przysmażane z boczkiem i cebulką
Pierogi ruskie 260g (8 sztuk) 24,00
przysmażane z boczkiem, cebulką i śmietaną
Mix pierogów z mięsem, ruskich i kapustą 260g (7 sztuk) 30,00
przysmażane z boczkiem, podawane na kapuście zasmażanej
Pierogi leniwe 250g 21,00
z sosem śmietanowo - waniliowym
Szare kluchy 300g 25,00
przysmażane z boczkiem i kapustą
Szare kluchy 150g 17,00
(przysmażane z boczkiem i kapustą)
Naleśniki mix (z dżemem, owocami i serem) 24,00

Dania swojskie
Pieczywo ze smalcem 10,00
Kaszanka przysmażana z cebulą 270g 25,00
podawana z ziemniakami i kapustą gotowaną
Wątróbka drobiowa smażona z cebulą i jabłkiem 250g 25,00
podawana z ziemniakami i ogórkiem kiszonym

SAŁATKI
Sałatka z serem feta 25,00
sałata lodowa ,ogórek, pomidor, cebula, oliwki, rzodkiewka, sos winegret
+ bagietka z masłem czosnkowym
Sałatka z grillowanym kurczakiem (150g) 28,00
sałata lodowa, ogórek, pomidor, cebula, rzodkiewka, sos winegret
+ bagietka z masłem czosnkowym

Desery
Szarlotka 17,00
z gałką lodów śmietankowych, śmietaną i sosem jagodowym
Brownie 18,00
podawane na ciepło z gałką lodów
Truskawkowe cudo 16,00
bezy przekładane musem truskawkowym i
bitą śmietaną
Lody z gorącymi malinami 18,00
3 gałki lodów, gorące maliny
Oraz dostępna w każdy weekend:
Mini beza pavlove 16,00
beza, śmietana, mascarpone, owoce sezonowe

NAPOJE
Coca-cola (0,25l) 6,50
Coca-cola zero cukru (0,25l) 6,50
Fanta (0,25l) 6,50
Sprite (0,25l) 6,50
Tonic Mojito (0,25l) 6,50
Kropla Beskidu woda mineralna niegazowana / gazowana (0,33l) 6,50
Kropla beskidu woda mineralna gazowana (0,75l) 12,00
Fuze Tea brzoskwiniowa (0,25l) 6,50
Soki cappy: pomarańczowy / jabłkowy / czarna porzeczka (0,25l) 6,50
Sok pomidorowy (0,3l) 7,50
Sok wyciskany z pomarańczy (0,2l) 12,00
Karafka wody z cytryną i miętą 12,50
Dzbanek soku - smak do wyboru (1l) 14,00

SOKI I NEKTARY PŁONKA
Domowe Soki i Nektary są jedynymi w Polsce wytwarzanymi ze świeżych owoców (produkcja odbywa się tylko w okresie
zbiorów) a nie z koncentratów.
Ich wyjątkowy smak oraz walory odżywcze i zdrowotne to efekt tradycyjnej metody tłoczenia - owoce są wyciskane
przez wiklinowe przekładki.
Od 25 lat pasją tej rodzinnej firmy jest produkcja soków, ideą jest otrzymywanie soków i nektarów naturalnych o
minimalnym stopniu przetworzenia.

jabłkowa, czerwona porzeczka, czarna porzeczka, wiśniowa, gruszkowa 860 ml 18,00
malinowa, truskawkowa 860 ml 20,00
jabłkowa, czerwona porzeczka, czarna porzeczka, wiśniowa, gruszkowa 250 ml 6,50
malinowa, truskawkowa 250 ml 7,00

Kawy
Kawa po turecku 8,00
Kawa espresso + kropla beskidu woda mineralna 8,00
Kawa z ekspresu 140ml (mała) 8,00
Kawa podwójna z ekspresu 280ml (duża) 13,00
Kawa cappuccino 11,00
Kawa latte 13,00
Kawa mrożona 14,00

(podawana z bitą śmietaną i gałką lodów śmietankowych)

Herbaty
Herbata czarna z cytryną 8,00
Herbata z konfiturą 12,00
(pytaj kelnera o dostępne smaki)

Herbata zielona liściasta 8,50
Herbata zielona z jaśminem liściasta 8,50
Herbata zielona liściasta "Rajski ptak" 9,50
(sencha, ananas, papaya, żurawina, mango, kwiat bławatka, kwiat nagietka)

herbata zielona liściasta z wiśnią kandyzowaną 9,50

Piwa beczkowe
Piwo beczkowe - sezonowo (0,5 l) 8,00
Piwo beczkowe - sezonowo (0,3 l) 7,00
Sok do piwa: malinowy 1,00/ arbuzowy 2,00

Piwa butelkowe
Kasztelan (0,5 l) 8,00
Okocim (0,5 l) 8,00
Piwo bezalkoholowe (0,5 l) 8,00
Zatecky (0,5 l) 8,00
Somersby (0,4 l) 9 ,00
Piwo z browaru karczewski (0,5 l) 12,00 – PYTAJ KELNERA O DOSTĘPNE RODZAJE ☺

Wódka
Wyborowa 50ml 7,00 / butelka 0,5l 50,00
Finlandia 50ml 9,00 / butelka 0,5 l 70,00

Inne
Jack Daniel's (50 ml) 12,00
Johnnie Walker (50 ml) 10,00
Koniak "Martell” (50 ml) 15,00
Wino grzane (200 ml) 10,00

