16-010 Wasilków, ul. Nadawki 23
tel./fax., 085 743 88 33

www.FolwarkNadawki.pl
FolwarkNadawki
@folwarknadawki

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

Drodzy Goście po złożeniu zamówienia prosimy o nie zmienianie stolika
Czas oczekiwania na danie ok. 25 min.

NASZ SKLEPIK
Karta Podarunkowa – idealny pomysł na prezent
(dowolna kwota doładowania, bezterminowa realizacja,
zapytaj o szczegóły obsługę restauracji )

Smalczyk folwarczny

(ok. 300g)

Naturalny kwas chlebowy

……………….14,00 zł

(1000ml).................... 16,00

zł

*opakowanie na wynos .................................................................. 2,00 zł

Dla oczekujących na danie główne 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.

„Podlaska Micha”

(1450g) ..................................................... 110,00 zł
pierogi, kartacze, kiszka, babka ziemniaczana, podana z zestawem surówek i dzbanem
kwasu chlebowego

*

„Kopańka karczmarza”

(1500g) ....................................... 150,00 zł
golonka, kapusta zasmażana, kiełbasa, żeberka, kiszka i babka ziemniaczana, podana
z musztardą i chrzanem oraz dzbanem kwasu chlebowego

Deska mięsiw na gorąco

(1250g)......................................... 145,00 zł
polędwiczka wieprzowa, boczek, karczek, schab, filet z kurczaka, borowiki z cebulką,
ziemniaczki pieczone

„Folk burger”

(550/100/100g) .................................................... 35,00
burger wołowy podany z frytkami, surówką z białej kapusty i sosem barbecue

zł

„Dziki burger”

zł

(550/100/100g) ................................................. 39,00
burger z dziczyzny podany z frytkami, surówką z białej kapusty i sosem barbecue

Smalczyk folwarczny z ogórkiem kiszonym................... 15,00 zł
*dla Gości zamawiających danie główne, smalczyk folwarczny gratis

Naturalny kwas chlebowy

(250ml) .......................................... 7,00

*dania nie serwowane w niedzielę i święta

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 (100/100g) ...... 15,00 zł
* Tatar po polsku (150/150g) ..................................................36,00 zł
przyprawiony, podany z cebulką, ogóreczkami i grzybkami

Półmisek rozmaitości (350/140/250g) ............................................ 72,00 zł
swojskie wędliny (szynka, polędwica, baleron, palcówka, boczek), sery korycińskie,
marynaty musztarda

Półmisek świeżych

papryka, ogórek, pieczarki

warzyw

(300g) ...................................

18,00 zł

Deska serów podlaskich (400/100g) ...................................... 52,00 zł
sery korycińskie (długo dojrzewające, z ziołami, wędzone), ser hajduk podane z oliwkami
i pomidorami

Marynowane sało z cebulką i musztardą

*dania nie serwowane w niedzielę i święta

(150g) ...........

16,00 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.

Ze świeżynką

(350g) .............................................................
mix sałat, świeżynka, ziemniaki opiekane, pomidor, sos czosnkowy

28,00 zł

Grillowa

(350g) ........................................................................... 35,00
mix sałat, pomidory, sos vinegrette, grillowana pierś z kurczaka, papryka, ogórek

zł

Z fetą

zł

Szefa z wątróbką

zł

(350g) ............................................................................... 35,00
mix sałat, ogórek, papryka, pomidor, cebula, oliwki, ser feta, sos vinaigrette
(350g) ........................................................ 28,00
mix sałat, wątróbka drobiowa, cebula, sezonowe owoce, sos balsamiczny malinowy

Wszystkie sałatki podawane są z pieczywem

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

Żur z białą kiełbasą i jajkiem

(300ml) ............................... 25,00

zł

w chlebie podany

Żur z białą kiełbasą i jajkiem

(300ml) ...............................

18,00 zł

w misce podany

Borowikowa

(300ml) ................................................................. 25,00

Rosół z makaronem
Chłodnik

zł

(300ml) ..................................................

16,00 zł

(300ml) .........................................................................

16,00 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) .................................. 35,00
podany z ziemniakami z wody i kapustą zasmażaną

zł

Karczek wieprzowy z grilla

zł

Golonka pieczona w piwie

zł

Żeberka w sosie miodowym z curry

zł

Medaliony z polędwiczki wieprzowej

zł

Policzki wołowe

zł

(150/150/150g) ..........................33,00
podany z frytkami, sosem czosnkowym i zestawem surówek
(ok. 800/150/100g) .....................59,00
podana na kapuście zasmażanej z ziemniakami opiekanymi, musztardą i chrzanem
(200/150/150g) ...... 40,00
podane z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek
(150/150/150g) ....... 40,00
w sosie balsamicznym z rozmarynem, podane z kopytkami i surówką z buraka
(200/150/150g) ............................................... 45,00
podane z plackami ziemniaczanymi i buraczkami na ciepło

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

(400/150/150g) .............................................. 65,00
podana z sosie żurawinowym z jabłkiem i kopytkami opiekanymi

zł

Wątróbki drobiowe z gruszką

zł

Medaliony z kurczaka w sosie serowym

zł

Karkówka z dzika

zł

(200/150/150g) .................... 35,00
podana z kopytkami i mixem sałat pod sosem vinaigrette
(150/150/150g) 44,00
podane z kopytkami opiekanymi i mixem sałat pod sosem vinaigrette
(200/150/150) ........................................... 49,00
w sosie musztardowo – miodowym
podana z pieczonymi ziemniakami i karmelizowanym burakiem w miodzie

Świeżynka z cebulą

(150/150/150g)........................................
podane z ziemniakami z wody i surówką z kiszonej kapusty

Ozory wołowe w sosie chrzanowym
podane z ziemniakami z wody i zestawem surówek

(150/150/150g) ........

28,00 zł
30,00 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) ..............................

26,00 zł

podany z sosem z podgrzybków
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) ............................................ 25,00
polana sosem z grzybów leśnych, podana z zestawem surówek

zł

Baba to niezwyczajna, niby prosta i siermiężna, a rozkosz podniebienu i styość wielką
smakoszem przywodzi. Podana w towarzystwie zestawu surówek za głównie danie
nawet na pańskim stole służyć może.

Kartacze

(400/150g) ..................................................................
podane z kiszoną kapustą

27,00 zł

Za litwewską 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

(400/150)..................................................

27,00 zł

podane z kiszoną kapustą
A kto jak 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

(9 szt.) (330/150g) ..................................... 24,00
(do wyboru: z mięsem, ruskie z boczkiem, z kapustą i grzybami) podane z kiszoną
kapustą

zł

Ze świeżego ciasta polepione, pierogi farsze skrywają, w sosie 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.

Pierogi opiekane

(9 szt.)
(330/150g) ..................................... 24,00
(do wyboru: z mięsem, ruskie z boczkiem, z kapustą i grzybami) podane z kiszoną
kapustą

zł

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

Opiekane pierogi z kaszą gryczaną i kurkami

(9 szt.)

(330/100/150g) …..…………………………………………………………………….. 33,00
podane z konfiturą z czerwonej cebuli i surówką z buraków

zł

Pierogi z dziczyzną

zł

Pierogi z baraniną

zł

(9 szt.)
(330/150/100g)……...……..…..…..28,00
podane z grzybami w śmietanie i kiszoną kapustą

(9 szt.)
(330/50/150g)……...……..…..……..28,00
podane z pieczarkami w śmietanie i kiszoną kapustą

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 w sosie kaparowym

(150/150/150g) ..................... 40,00
podany z ziemniakami z wody i bukietem warzyw na gorąco

zł

Dorsz z pieczarkami

zł

Pstrąg na chrupko

zł

(200/150/100g) ......................................32,00
podany z ziemniakami gotowanymi i kiszoną kapustą
(300/150/150g)......................................... 41,00
podany z ziemniakami opiekanymi, zestawem surówek i sosem czosnkowym

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Naleśniki ze szpinakiem

(350/50g).......................................
podane z sosem czosnkowym i pomidorami

Opiekane pierogi z kaszą gryczaną i kurkami

22,00 zł

(9 szt.)

(330/100/150g) ..……………………………………………………………………….. 33,00
podane z konfiturą z czerwonej cebuli i surówką z buraków

Pierogi z serem

(9 szt.)
(350/100g) ......................................
podane z sosem waniliowym i owocami

Pierogi z kapustą i grzybami
podane z kiszoną kapustą

(9 szt.)

(330/150g) ............

zł

24,00 zł
24,00 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.

Makaron z klopsikami z szynki

(150/150g) ...................... 20,00

zł

(70/100/100g) ................... 25,00

zł

w sosie kremowym

Panierowana pierś z kurczaka
podana z frytkami i surówką z pomidorów

Nuggetsy z kurczaka

(70/100/100g) .....................................
podane z frytkami i surówką z marchewki

27,00 zł

Naleśniki z serem

(350/50/50g) ............................................. 20,00
podane z bitą śmietaną i brzoskwiniami

Napój gazowany „Piccolo”

(750ml) ..................................... 25,00

zł
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 waniliowe z owocami

(150/60g) ................ 19,00

(180/70g) .................................

Sernik na gorąco z sosem waniliowym

zł

21,00 zł

(150/150g) ........ 20,00

zł

Sernik orzechowy

(180g) ........................................................ 20,00
z ganache z białej czekolady i słonym karmelem

zł

Torcik bezowy

zł

Tort bezowy z owocami

zł

(200g) .............................................................. 25,00
z musem waniliowym i malinami
(ok. 2kg) .................................... 190,00
* czas oczekiwania ok. 30 min. (w weekend ok. 1 godz.)

Tort śmietanowo - owocowy ................................... 120,00 zł/kg
* zamówienie min. 5 dni przed rezerwacją

*Wniesienie własnego tortu - opłata dodatkowa 50zł

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 (250ml) ......................................... 7,00
Naturalny kwas chlebowy dzban (1500ml) ......................... 18,00
Domowa lemoniada (400ml) .....................................................9,00
Domowa lemoniada dzban (1200ml) .......................................... 18,00
Woda mineralne gaz./ngaz. (300 ml) .................................. 6,00
Woda ze studni (stołowa) (250ml) ......................................... 4,00
Pepsi, Pepsi Max, Schweppes, Mirinda, 7up (200ml) 8,00
Lipton (cytryna, brzoskwinia) (200ml) .................................................. 8,00
Sok ze świeżych owoców (200ml) ........................................ 14,00
Sok (jabłko, pomarańcz, porzeczka, grejpfrut) (250ml).................................. 7,00
Sok dzban (jabłko, pomarańcz, porzeczka, grejpfrut) (1200ml) ................. 19,00
Red Bull (250ml) ........................................................................ 12,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

MOKRE I GORĄCE
Kawa (200ml) .............................................................................. 8,00
Kawa espresso (40ml) ............................................................... 8,00
Kawa latte (250ml) .................................................................... 12,00
Capuccino (200ml) ...................................................................... 10,00
Herbata parzona (250ml) ........................................................... 8,00
Herbata parzona dzban (900ml) ........................................... 19,00
Herbata z rumem (230/40ml) ................................................. 17,00
Herbata z konfiturą .............................................................. 10,00
do wyboru: malinowa lub żurawinowa

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

PIWO BECZKOWE
Żubr mały
Żubr duży

(0,3l)………………………………………………..…………………….8,00

zł
(0,5l)…………………….………………………………………………10,00 zł

PIWO BUTELKOWE
Pilsner Urquell (0,5l) ………………………………………..……..…………13,00 zł
Książęce Złote Pszeniczne (0,5l)………………..…………………….12,00 zł
Książęce IPA (0,5l)…………………..…………………………………………12,00 zł
Książęce Cherry Ale (0,5l)………..…………….………...………………. 12,00 zł
Książęce Czerwony Lager (0,5l)…...................................….……....12,00 zł
Książęce Ciemne Łagodne (0,5l)…………………………......…..…12,00 zł
Lech Premium (0,5l)……………………..………………………….……...….11,00 zł
Kozel Lezak (0,5l)………………………….………………………….…...…….12,00 zł
Kozel Cerny (0,5l)……………………………….……………………....……….12,00 zł
Hard Peach Ice Tea Crush (0,4l)……………………….………….10,00 zł
Hard Raspberry Crush (0,4l)…………………………..…….………….10,00 zł

PIWO BEZALKOHOLOWE
Lech Free Active Mango i Cytryna (0,5l)……..…………… 11,00 zł
Książęce Złote Pszeniczne 0% (0,5l)……..…………..………… 11,00 zł
Tyskie 0% (0,5l)………………………………………………..……….…..… 11,00 zł

WÓDKI
(40ml/0,5l)
Żubrówka................................................................ 7,00
Żytnia....................................................................... 7,00
Absolut Blue.......................................................... 9,00
Finlandia.................................................................. 9,00
Finlandia żurawinowa ........................................ 9,00
Żołądkowa gorzka ............................................... 7,00
Wyborowa ............................................................... 8,00

zł/65,00
zł/65,00
zł/85,00
zł/85,00
zł/85,00
zł/65,00
zł/75,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Wódka z pieprzem (40ml/0,7l) .......................... 12,00 zł/150 zł
Wódka ma biały, przejrzysty kolor z odcieniem barwy zielonego pieprzu. Aromat jest
złożony i intensywny. W pierwszej chwili czujemy w nosie świeżo zmielony pieprz,
delikatny zapach mięty, ziela angielskiego i liścia laurowego.

Wódka z czarnego bzu (40ml/0,7l) ................. 12,00 zł/150 zł
Wódka wyprodukowana jest na bazie spirytusu zbożowego i czarnego bzu,
uszlachetniona dodatkami owocowymi, korzennymi i ziołowymi. Ma barwę
ciemnowiśniową. Pierwsze wrażenie słodyczy w nosie delikatnie przykrywa migdałowa
goryczka.

Wódka śliwa z tarniną (40ml/0,7l) ................. 12,00 zł/150 zł
Wódka półwytrawna zawdzięczająca swój smak połączeniu destylatu śliwkowego z
maceratem robionym na tarninie, czyli dzikiej śliwce.

Wódka palona Pułkownika Boruty

(0,7l) ..................... 300 zł

Wódka Palona z kolekcji Pułkownika robiona jest ze spirytusu żytniego z prażonych
ziaren, z dodatkiem karmelu i kompozycji zmacerowanych ziół. Jej wysokoprocentową
moc, przykrywa ją zapachy i smaki kakao, rozmarynu, ziół, miodu i gorzkiej
czekolady. Moc 52%.

WHISKY, BURBON, TEQUILLA, GIN
(40ml)
Jim Beam................................................................................. 12,00
Johnnie Walker red ................................................................ 11,00
Johnnie Walker black ........................................................... 18,00
Jack Daniel’s ........................................................................... 14,00
Chivas Regal .......................................................................... 20,00
Tequilla Sierra Silver............................................................ 11,00
Tequilla Sierra Gold .............................................................. 11,00
Gin Lubuski .............................................................................. 11,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

DRINKI
Aperol (prosecco, apaerol, woda gazowana ) (300ml) .......................... 26,00
Jagerbomb (red bull 250ml, jagermeister 40ml) ............................... 21,00
Martini (bianco, extra dry) (100ml) ................................................. 12,00
Campari (campari 40ml/sok pomarańczowy/lód) ............................... 13,00
Malibu (malibu 40ml/mleko 100ml/lód) ……………………………….……… 13,00

NASZE POLSKIE SPECJAŁY

zł
zł
zł
zł
zł

(40ml)

Miód pitny.................................................................................. 8,00
Podwójny miód pitny ........................................................... 12,00
Krupnik bez kaszy, czyli wódka na miodzie..................9,00
Nalewka babuni ........................................................................9,00

zł
zł
zł
zł

RUM, LIKIERY

(40ml)

Bacardi black ........................................................................... 11,00 zł
Bacardi white ........................................................................... 11,00 zł
Jagermeister ............................................................................... 11,00 zł

KONIAKI I BRANDY

(40ml)

Metaxa ***** .......................................................................... 11,00 zł
Stock........................................................................................... 10,00 zł

WINA
Wytrawne

Słodkie

Prosecco
*o

zł/60,00 zł

…………………...….……12,00

zł/60,00 zł

…………………………….....………12,00

zł/60,00 zł

………………………...….……12,00

zł/60,00 zł

………………………...…………19,00

zł/80,00 zł

(120ml/750ml)

(120ml/750ml)

Półsłodkie

………………………...………..12,00

(120ml/750ml)

Półwytrawne

białe/czerwone

(120ml/750ml)

(200ml/750ml)

szczegóły w kwestii win zapytaj obsługę restauracji

PAPIEROSY

