16-010 Wasilków, ul. Nadawki 23
tel./fax.,

085 743 88 33

www.FolwarkNadawki.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

-

22:00
22:00
22:00
22:00
23:00
23:00
22:00

Czas oczekiwania na danie ok. 25 min.

Kuchnia śląska, kaszubska, góralska czy
małopolska. Te znamy.
A kuchnia Podlasia?
Wielu westchnie, że tylko kiszka i pyzy.
Ja zaś twierdzę, że to cudowna kuchnia
Tworzona przez lata w mozaice narodów,
kultur i religii.
W dymie z kominów wiejskich chałup,
przycupniętych pod lasami, w zapachu chleba i
siana. W szlacheckich dworkach, mieszczańskich
kamienicach i żydowskich karczmach.
Tworzona przez sąsiadów a czasami i wrogów.
Przez osadników i uciekinierów.
Kuchnia powstała na ziemi ciężko doświadczonej
przez wojny i pożogi.
Na ziemi – tak jak i ona – dzikiej i
zapomnianej.
Tworzona przez ludzi prostych ale serdecznych i
szczerych.
Gdzie powiedzenie Gość w dom Bóg w dom,
nie było przyczynkiem do wielodniowej pijatyki
ale nabierało właściwego wymiaru.

fragment książki Andrzeja Fiedoruka:
„Kuchnia podlaska w rozhoworach i recepturach opisana”

Dla oczekujących na zamówienie
pajda chleba z domowym
smalcem i ogórkiem
NASZE SPECJAŁY
Najsmakowitsze, starannie dobrane delicyje folwarczne, jako drzewiej
bywało, tak i dziś podług staropolskich receptur uwarzone, pięknie
przystrojone i do stołu czem prędzej podane.

Marynowane sało z cebulką i musztardą
„Podlaska micha”

(150g)

7,00 zł
80,00 zł

(1450g)

pierogi, kartacze, kiszka, babka ziemniaczana, ogórki, kiszona kapusta, z dzbanem
kwasu chlebowego podana

„Kopańka karczmarza”

(1500g)

117,00 zł

golonka, kapusta zasmażana, palcówka, żeberka, kiszka i babka ziemniaczana,
podana z musztardą i chrzanem oraz z dzbanem kwasu chlebowego

Deska mięsiw na gorąco

(1250g)

117,00 zł

(polędwiczka wp. boczek, karczek, schab, filet z kurczaka, borowiki z cebulką, ziemniaki
pieczone)

Naturalny kwas chlebowy

(250ml)

5,00 zł

Smalczyk folwarczny z ogórkiem kiszonym(starter) 7,00 zł

ZIMNE JADŁO
Którem to zakąsić, lubo przekąsić, albo i nasycić się można dowoli.
Wyborne w smaku i aromacie, zatem do ostatniego kęsa pałaszowane
bywa, na grubsze mięsiwa dając zapowiedzi.

Śledzik

z pieczonym burakiem w miodzie (100g/100g)

Deska mięsiw folwarcznych

(300g)

wędzony schab, karczek, szynka, boczek i palcówka

Tatar po polsku

(150/150g)

podajemy przyprawiony z cebulką, ogóreczkami i grzybkami

Półmisek rozmaitości

(350/140/250g)

swojskie wędliny ( szynka, polędwica, baleron, palcóweczka, boczek), sery
korycińskie, marynaty, musztarda

Półmisek marynowanych
pieczarki, papryka, ogórek

(300g)

13,00 zł
37,00 zł
27,00 zł
53,00 zł
12,00 zł

SAŁATKI
Z warzyw rozmaitych tudzież mięs i ryb lekkich a chudych przyrządzane,
smakowitą ingrediencyją i zamorskimi korzeniami okraszone. Czy na lekkie
podniebienie, czy na kibić wiotką – zawsze doskonałe.

Z

serem korycińskim w prażonym boczku(350g) 29,00 zł

(grillowany ser koryciński zawinięty w boczek, mix sałat, pestki dyni, sos vinegrett
żurawinowy)

Grillowa

21,00 zł

(250g)

(mix sałat, pomidory, sos vinegrette, grillowana pierś kurczaka, papryka, ogórek)

Z fetą

21,00 zł

(250g)

(mix sałat, ogórek, papryka, pomidor, cebula, oliwki, ser feta, sos vinegrette)

Z kozim serem i burakami

(350g)

30,00 zł

(mix sałat, kozi ser, cebula, sezam, sos balsamiczny, buraki, dynia, suszona
żurawina)

Wszystkie sałatki podawane są z pieczywem czosnkowym

ZUPY
Pierwszeństwo na uczcie zupom oddać trzeba. Już to gorące i zawiesiste,
już to jako chłodnik rześkie, do wyboru według upodobania i smaku
uwarzone, one to właśnie każdą biesiadę zwykły rozpoczynać.

Żur z białą kiełbasą i jajkiem

(300 ml)

w chlebie podany

Borowikowa

Bogracz

16,00 zł

(250 ml)

Rosół z makaronem

15,00 zł

11,00 zł

(250 ml)

15,00 zł

(250 ml)

Pomidorowa z makaronem

(250 ml)

12,00 zł

DANIA Z PIWEM I DO PIWA
Mięs wybornych rozmaitość, a to duszonych, a to smażonych, a to
zamorskim obyczajem na grillu pieczonych, na chmielowe apetyty tudzież
dla odmiany, z piwem, do piwa, albo i bez piwa snadnie bywają
pojadane.

Schabowy po chłopsku

(200/150/150g)

podany z ziemniakami z wody i kapustą zasmażaną

Karczek wieprzowy z grilla

(150/150/150g)

podany z frytkami, sosem czosnkowym i zestawem surówek

Golonka pieczona w piwie

(ok. 800/150/100g)

30,00 zł
31,00 zł
52,00 zł

podana na kapuście zasmażanej z ziemniakami opiekanymi, musztardą i chrzanem

Gęsie pipki

31,00 zł

( 200/150/150g)

gęsie żołądki z borowikami, podane z ziemniakami z wody i buraczkami zasmażanymi

Żeberka miodowo - imbirowe

(200/150/150g)

podane z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek

29,00 zł

Medaliony z polędwiczki wieprzowej(150/150/150g) 39,00 zł
w sosie z grzybów leśnych, podane z pierogami ruskimi i surówką z kiszonej
kapusty

MIĘSNE JADŁO
Ptactwa, dziczyzny i swojskiego mięsiwa Ci u nas dostatek, to i mięsne
jadło nad wyraz gościom naszym smakuje. Niejeden kto spróbował,
kontent popuszczał pasa i kucharza gromko chwalił.

Kaczka pieczona

(400/150/50g)

podana w żurawinach z gruszką i kopytkami opiekanymi

Wątróbki

drobiowe z gruszką (200/150/150g)

podana z kopytkami i mixem sałat pod sosem vinegrette

59,00 zł
23,00 zł

Szynka z dzika (200/150/150g)

57,00 zł

Udziec indyka

32,00 zł

podana z ziemniaczkami po myśliwsku i ogórkiem kiszonym

pieczony z powidłami i jabłkiem (150/150/150g)

podany z ziemniaczkami po myśliwsku i grillowaną gruszką

Królik w sosie winnym (220/150/150g)

42,00 zł

Medaliony z kurczaka

33,00 zł

podany z ziemniaczkami po myśliwsku i brokułami

w sosie serowym (150/150/150g)

podane z kopytkami opiekanymi i mixem sałat pod sosem vinegrette

Policzki wołowe

(200/150/150g)

podane z plackami ziemniaczanymi i buraczkami na ciepło

Konfitowana gęś

w sosie kurkowym z rokitnikiem (150/200/150g)

podana z kopytkami gotowanymi i fasolką szparagową na palonym maśle

30,00 zł
59,00 zł

DANIA Z PODLASIA
Przysmaki tutejsze, lackie, litewskie, ruskie i tatarskie, co już tylko od wielkiego
święta gospodyni chędoga przyrządzać zwykła, a w Folwarku Nadawki gość
zdrożony na co dzień skosztować może.

Snopek kiszki ziemniaczanej

(350/50g)

podany z sosem z podgrzybków

20,00 zł

Kto nie próbował tej kiszki rumianej, po wierzchu chrupiącej, a w środku
przepysznym farszem nadzianej, nie wie, co tracił! Dziś gorącą kiszkę
ziemniaczaną, sosem z podgrzybków suto polaną, zjeść powinien, a nieraz do
niej zatęskni.

Babka ziemniaczana

(200/150g)

18,00 zł

podana z kwaśnym ogórkiem, białą kapustą i burakami, polana sosem z grzybów
leśnych

Baba to niezwyczajna, niby prosta i siermiężna, a rozkosz podniebieniu i
sytość wielką smakoszom przywodzi. Podana w towarzystwie kwaśnego
ogórka, białej kapusty i buraków, za główne danie nawet na pańskim stole
służyć może.

Kartacze

(400/150g)

podane z kiszoną kapustą

20,00 zł

Za litewską miedzą cepelinami zwane, kartacze z wybornego smaku i
niespotykanej sytości wszem i wobec słyną. Folwarczne kartacze z kiszoną
kapustą zwykły być jadane, czym oko cieszą, smak ubogacają i żywoty próżne
łacno napełniają.

Kartacze

opiekane (400/150g)

podane z kiszoną kapustą

20,00 zł

A jak kto woli to kartacze na patelni, na rumiano przysmażone zajadać może.
Z wierzchu chrupiące, w środku delikatne i smakowite będą. Kapustą kwaśną
zakąszone smak niezapomniany dają.

Pierogi gotowane

(9sz.) (300/150g))

19,00 zł

(do wyboru: mięsne, ruskie, z kapustą i grzybami) podane z kiszoną kapustą

Ze świeżego ciasta polepione, pierogi farsze skrywają w sobie rozmaite. Jak
kto woli z mięsem – to z mięsem dostanie. Inny woli ruskich, czy kapustą i
grzybami nadziane, każdy u nas znajdzie swoje ulubione. A kiszona kapusta z
pierogiem wybornie smakować będzie.

Micha pierogów opiekanych

(9sz.) (300/150g)

19,00 zł

(do wyboru: mięsne, ruskie, z kapustą i grzybami) podane z kiszoną kapustą

Jeden lubi chrupiące, inny – gdy w ustach potrawa się rozpływa. Smażone
pierogi z nadzieniem rozmaitem wszelkie gusta pocieszyć potrafią. Z wierzchu
chrupkie, w środku delikatne, wraz z kiszoną kapustą podane, zasmakują
każdemu.

Micha pierogów opiekanych z mięsem kaczki
31,00 zł

(9sz.)(300/150/50g)
podane z kiszoną kapustą i sosem żurawinowym

Pielmienie

z mięsem wieprzowo - wołowym (9 szt.) (300/50g)

podane z kiszoną kapustą

22,00 zł

Gorące pierożki z ciasta świeżego polepione, w środku z farszem z mięsa wieprzowowołowego. Z masłem ziołowo-czosnkowym na stół podane. Palce lizać

Parzoniaki

z kozim serem (300/50g)

podane z konfitowaną papryką i konfiturą z pomidorów

Pieczone pierogi

20,00 zł

z serem korycińskim i kurkami (300/100/150g)
podane z sosem miodowo- imbirowym i sałatką z ogórka kiszonego

25,00 zł

DANIA Z RYB
Z wartkich łowione strumieni, z czystych jezior i dalekich mórz – ryby
rozmaite, które wytrawny kucharz skwapliwie oporządziwszy, warzy, krasi i
podaje. Nie mają owe ryby równych sobie smakiem!

Sandacz

48,00 zł

w sosie kaparowym (150/150/150g)

podany z ziemniakami gotowanymi i bukietem warzyw na gorąco

Łosoś na parze (150/150/150g)
podany z ziemniakami gotowanymi, bukietem warzyw i

Pstrąg na chrupko

(300/150/150g)

45,00 zł
sosem koperkowym

37,00 zł

podany z ziemniakami opiekanymi, zestawem surówek i sosem czosnkowym

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Jak kto woli, może u nas śmiało ordynować i jarskie potrawy. Czy to pyszne
naleśniki, czy to placki, czy makaron, zawsze znajdzie, kto poszuka, bezmięsne
specjały. Czyś jaroszem jest? Więc proszę - oto uczta dla jarosza!

Naleśniki ze szpinakiem

(200/50g)

podane z sosem czosnkowym

Pieczone pierogi

z serem korycińskim i kurkami (300/100/150g)
podane z sosem miodowo- imbirowym i sałatką z ogórka kiszonego

16,00 zł
25,00 zł

DLA DZIECI
Łacno karmić pociechy, gdy dziecięcych przysmaków dostatek. Tak jak i
u nas, gdzie na wszystkich milusińskich czekają apetyczne dania, w sam
raz dobrane i przyprawione na kapryśne podniebienia.

Klopsiki z indyka

w sosie śmietanowym (100/100/100g)

podane z ziemniakami z wody i surówką z marchewki

Panierowana pierś z kurczaka

(100/100/100g)

podana z frytkami i surówką z pomidorów

Kurczaczki

w płatkach kukurydzianych (100/100/100g)

podane z frytkami i surówką z marchewki

Naleśniki z serem

(300/50/50g)

podane z bitą śmietaną i malinami

13,00 zł
17,00 zł
19,00 zł
15,00 zł

SŁODKOŚCI
A gdy już się goście dowoli najedzą, napiją, chętnie po słodkości
folwarczne sięgają. Rozpływają się w ustach przepyszne delicyje, wieńczą
suty posiłek, łechcą podniebienia, cną błogość do stołu przywodzą...

Jabłecznik na gorąco z gałką lodów
Lody z owocami i bitą śmietaną
Lody waniliowe

(150/60g)

(180/50g)

Gorące ciastko czekoladowe
podane z wiśniami i bitą

Torcik bezowy

śmietaną

(200g)

z musem waniliowym z malinami

(150/50g)

18,00 zł
19,00 zł

z malinami na gorąco (180/70g)

Sernik na gorąco z sosem waniliowym

16,00 zł

(150/50g)

15,00 zł
20,00 zł
19,00 zł

NAPITKI WSZELAKIE
Dla animuszu, czy dla rozgrzewki, lubo popić cos do jadła, znajdziesz napitków
tutaj wprost bez liku. Polskie, swojskie i zamorskie, wszystkie mokre i
niechrzczone, świeżo z beki albo flaszy przez karczmarza nalewane.

MOKRE I ZIMNE
Naturalny kwas chlebowy

5,00 zł

(250ml)

Naturalny kwas chlebowy dzban
Woda mineralna gaz/niegaz (300ml)

(1500ml)

Woda ze studni (stołowa) (250ml)
Pepsi, Mirinda, 7up (200ml)
Sok ze świeżych owoców (200ml)
Sok ze świeżych warzyw
Soki owocowe

(200ml)

Soki owocowe dzban

8,00 zł
16,00 zł

(1400ml)

5,00 zł

(200ml)

Napój energetyczny

2,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

(200ml)

Herbata mrożona

16,00 zł
4,00 zł

11,00 zł

(250ml)

MOKRE I GORĄCE
Kawa duża

Kawa espresso
Kawa Latte
Cappuccino

6,00 zł

(200ml)

10,00 zł

(250ml)

7,00 zł

(200ml)

Herbata parzona

5,00 zł

(250ml)

Herbata parzona dzban
Herbata z gorzałą
Herbata

6,00 zł

(40ml)

10,00 zł

(500ml)

8,00 zł

(230/40ml)

z konfiturą malinową lub żurawiną (230/20ml)

Wrzątek z miodem i cytryną

(250ml)

6,00 zł
5,00 zł

PIWO Z BEKI
Żubr duży (0,5l)
Żubr mały (0,3l)
Piwo miodem i korzeniami zaprawione

(0,5l )

8,00 zł
6,00 zł
10,00 zł

PIWO FLASZKOWE
Książęce Pszeniczne (0,5l)
Książęce Czerwony Lager(0,5l)
Książęce Ciemne Łagodne(0,5l)
Kozel Cerny(0,5l)
Kozel Lezak(0,5l)
Redd’s (0,4l)
Lech Premium (0,5l)
Tyskie Gronie (0,5l)
Prażubr- niepasteryzowane (0,5l)
Dębowe Mocne (0,5l)
Lech Free (0,33l) b/alk
Pilsner Urguell (0,5l)

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,00
9,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

APERITIF
Martini

(100ml)

Campari

(40ml)

extra dry, bianco

9,00 zł
9,00 zł

NASZE POLSKIE SPECJAŁY(40ml)
Miód pitny
Podwójny miód pitny (80 ml)
Krupnik bez kaszy czyli wódka na miodzie
Nalewka babuni

WÓDKI
Żubrówka
Żytnia
Absolut Blue
Finlandia
Finlandia żurawinowa
Żołądkowa gorzka

6,00
11,00
6,00
6,00

zł
zł
zł
zł

zł/60,00
zł/60,00
zł/80,00
zł/80,00
zł/80,00
zł/60,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

(40ml)/(but.)
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
6,00

WÓDKI NA MYSZACH
(whisky, whisky, Burbon, tequila, gin )(40ml)

Jim Beam

11,00 zł

Johnnie Walker red

10,00 zł

Johnnie Walker black

17,00 zł

Jack Daniel’s

13,00 zł

Chivas Regal
Tequila Sierra Silver
Tequila Sierra Gold
Gin Lubuski

20,00
10,00
10,00
7,00

RUM

zł
zł
zł
zł

(40ml)

Bacardi black

10,00 zł

Bacardi light

10,00 zł

LIKIERY

(40ml)

Jagermeister
Malibu

KONIAKI I BRANDY
Metaxa *****
Metaxa *******
Stock

10,00 zł
9,00 zł

(40ml)
10,00 zł
17,00 zł
8,00 zł

WINA
(Lampka 100 ml/Karafka 200ml)

Sol del Rey

6,00 zł/12,00 zł

(białe, czerwone)

Hiszpania, półsłodkie

Pozo Hondo

(białe, czerwone)

6,00 zł/12,00 zł

Hiszpania, półwytrawne

Chateau Vartely

(białe, czerwone)

6,00 zł/12,00 zł

Mołdawia, słodkie

Terre Allegre

(białe, czerwone)

6,00 zł/12,00 zł

Włochy, wytrawne

Grzaniec folwarczny

(150ml).......................................................10,00

Grzaniec folwarczny

(750ml)......................................................40,00

zł
zł

WINA
(Butelka 750ml)

Selection Riesling

60,00 zł

(białe)

Węgry

Casa Defra

45,00 zł

(białe)

Włochy

Aragus

60,00 zł

(czerwone)

Hiszpania

Vigna Del Maestro

(czerwone)

45,00 zł

Włochy

Georgian Valleys

(deserowe białe)

50,00 zł

(deserowe czerwone)

50,00 zł

Gruzja

Georgian Valleys
Gruzja

Prosecco Tor Dell’Elmo

(musujące białe)

55,00 zł

Włochy

Vino Spumante
Włochy

(musujące białe)

45,00 zł

