ŚNIADANIA
serwowane od 11 do 13
Jajecznica z 4 jaj na maśle, z kiełbasą lub z boczkiem (200g) 12.00
podawana z pomidorem, masłem i swojskim chlebem

PRZEKĄSKI

GODZINY OTWARCIA
Od Poniedziałku do Czwartku od 11 do 22
Piątek - Sobota od 11 do 24
Niedziela od 11 do 22
tel: 725 900 950

Top Blade (600g) 45.00

Tatar z polędwicy wołowej (180g) 29.00

stek TOP BLADE z najlepszej amerykańskiej wołowiny

Polędwica kasztelena (700g) 55.00
polędwica wołowa, sos z kolorowego pieprzu,
ziemniaki opiekane i grillowane warzywa

podawany z sałatką z pomidora, cebuli i śmietany,

ZUPY

DANIA Z DROBIU

serwowany z łódeczkami ziemniaczanymi oraz sosem BBQ

Barszcz czerwony (200ml) 8.00

Rostbef USA (600g) 55.00

Rosół (200ml) 10.00

stek z ROSTBEFu z najlepszej amerykańskiej wołowiny

Żurek z jajkiem i kiełbasą (200ml) 10.00

podawany z sałatką z pomidora, cebuli i śmietany,

Flaki (200ml) 10.00

serwowany z łódeczkami ziemniaczanymi oraz sosem BBQ

Barszcz czerwony z uszkami (200ml) 10.00

Kwaśnica z żeberkiem (250ml) 12.00

Kotlet a’la Bankrut (640g) 29.00
pierś z kurczaka panierowana, zapiekana z pieczarkami i serem,
frytkami i surówkami
Włoski kurczak (590g) 33.00
gillowany ﬁlet z suszonymi pomidorami,
mozarellą, pesto z rukoli, frytkami i surówkami

Aromatyczna gulaszowa (200ml) 12.00

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną (250g) 16.00
Misa warzyw z woka na sałacie z grzankami (350g) 18.00

MAKARONY I PIEROGI
Pierogi babuni (300g)
15.00
z kapustą i mięsem lub kapustą i grzybami
Penne parmezana (500g) 24.00
parmezanowy kurczak, chilli, sos pomidorowo-śmietanowy
Penne myśliwego (500g) 24.00
parmezan, polędwiczka wieprzowa, borowiki, pietruszka, śmietana

DLA NAJMŁODSZYCH

Burger bankruta (350g) 24.00
z sosem BBQ, sałatą lolo, pomidorem, czerwoną cebulą,
serem mimolette, grillowanym bekonem i frytkami
Rostbef amerykańca (550g) 39.00
grillowany rostbef wołowy z sosem żurawinowo-chrzanowym,
ziemniakami opiekanymi i surówkami

SZEF KUCHNI POLECA

Smalec bankruta z ogórkiem i pieczywem (100g) 10.00
Śledź w śmietanie z chlebem i masłem (150g) 14.00

DANIA Z WOŁOWINY

MENU
PLACKI ZIEMNIACZANE

Kurczak picanta (670g) 33.00
ﬁlet w sosie śmietanowym z pesto bakłażanowym
z dodatkiem suszonych pomidorów i czosnku, frytkami i surówkami
Szaszłyk drobiowy (670g) 33.00
z papryką, cebulą, sosem czosnkowym i słodkim chilli,
frytkami i surówkami

DANIA Z WIEPRZOWINY
Golonka po bawarsku (100g) / 6.00
z warzywami, ziołami, podana z chrzanem, musztardą i chlebem
„Legenda PRL-U” kotlet schabowy (500g) 29.00
smażony na smalcu z ziemniakami z wody i kapustą zasmażaną

Placek zbójnika (700g) 24.00
z sosem gulaszowym i surówkami

Karkówka z grilla (500g) 29.00
marynowana w ziołach, z ziemniakami opiekanymi i surówkami

Placek leśniczego (500g) 24.00
3 chrupiące placuszki ziemniaczane z papryką i kurczakiem
podawane z sosem kurkowym i surówkami

Schab po kowalsku (550g) 33.00
panierowany kotlet schabowy z boczkiem, zapiekany roladą ustrzycką

Rosołek z makaronem, paluszki z kurczaka, frytki i surówka (280g) 16.00

SAŁATKI
Cezar (350g) 22.00
sałata rzymska z kurczakiem, bekonem, grzankami i sosem cesarskim
Słodka dynia (500g) 23.00
rukola, kiełki, dynia marynowana, nerkowce, pomidor koktajlowy,
pestki dyni, kurczak, sałata rzymska, sos balsamiczny

Duszone żeberka (800g) 33.00
w słodkim chilli z kopytkami i burakami zasmażanymi

RYBY I OWOCE MORZA
Dorsz panierowany z frytkami, surówkami i sosem tatarskim (600g) 34.00

Sandacz saute z frytkami i surówkami (500g)

35.00

Żeberka BBQ (700g) 33.00
sos BBQ, ziemniaki opiekane i ogórek kiszony
Sztuka mięsa (500g) 33.00
w sosie pieczeniowym z kopytkami i burakami zasmażanymi

Łosoś grillowany z frytkami, surówkami i sosem cytrynowym (600g) 36.00
Krewetki na białym winie w sosie maślanym (500g)

39.00

Polędwiczki a’la Bankrut (500g) 39.00
w sosie kurkowym z ziemniakami opiekanymi i surówkami

www.karczmabankrut.pl
karczmabankrut@gmail.com

DESERY

WINA BIAŁE
150ml

facebook

15.00
Szarlotka (150g)
szarlotka na ciepło z gałką lodów słony karmel
oraz sosem czekoladowym
Naleśnik tomula (350g)
15.00
dwa naleśniki z serem smażone na maśle na złocisty kolor,
oprószone cukrem pudrem, podawane z musem z jagody kamczackiej
Deser dnia (150g)
15.00

HERBATY/KAWY
Dilmah/ Dilmah Earl Grey 200ml/350ml
Herbata zimowa 200ml
Kawa czarna 120ml/270ml
Kawa biała 180ml/380ml
Espresso 35ml
Cappuccino 190ml
Latte Macchiato 220ml

Douglas Hill Chardonnay
wytrawne
Baron d’Arignac
półwytrawne
Baron d’Arignac
półsłodkie
Douglas Hill California Moscato
słodkie
Dorato
musujące
Martini Asti
musujące

ZIMOWE PROPOZYCJE
Herbata Bankruta 200ml

10.99

wódka miętowa, mięta, limonka, cytryna, miód

EKO KOKTAJLE
6.00/9.00
10.99
7.00/9.00
8.00/10.00
6.00
8.00
9.00

NAPOJE
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, Sprite, Kinley Tonic,
6.00
Ginger Ale, Bitter Lemon, Virgin Mojito 250ml
Sok Cappy pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy,
wieloowocowy, grejpfrutowy, pomidorowy 250ml
6.00
6.00
Fuzetea cytrynowa, brzoskwiniowa 250ml
Burn 250ml
10.00
Dzbanek soku 1000ml , dzbanek Coca-coli 850ml
18.00
Kropla Beskidu niegazowana 330ml/750ml
6.00/15.00
6.00/15.00
Kropla Delice gazowana 330ml/750ml

PIWO i GRZAŃCE
300ml
Żywiec
Raciborskie
rżnięte, ciemne, twierdzowe, klasyczne, miodowe 500ml
Sok do piwa malinowy, imbirowy
Żywiec bezalkoholowy 330ml
Miód pitny 200ml
Wino grzane 220ml
Piwo grzane z goździkami 500ml
Piwo grzane z goździkami i sokiem 500ml

instagram

500ml

7.00/9.00
9.00
1.00
7.00
7.00
8.00
11.00
12.00

100% owoców

14.99zł

12.00/39.00
12.00/39.00
12.00/9.00
40.00
60.00

150ml 750ml

35 South Merlot
wytrawne
Baron d’Arignac
półwytrawne
Baron d’Arignac
półsłodkie
Monteverdi Dolce Novella
słodkie poziomkowe

Jagoda Kamczacka 300ml
Truskawka 300ml
Mix Jagoda&Truskawka 300ml
KOKTAJLE

12.00/67.00
12.00/39.00
12.00/39.00
12.00/55.00

ALKOHOLE

20.00

rum, limonka, brązowy cukier, mięta,woda gazwana lub sprite
Sex on the Beach ﬁnlandia cranberry, archers, malibu,

12.00/45.00

WINA CZERWONE

z plantacji ekologicznej

Mohito

750ml

40ml

500ml

23.00

sok ananasowy, sok z czarnej porzeczki
Cosmopolitan wódka, archers, limonka i grenadina

20.00

Aperol Spritz prosecco, aperol, woda, gazowana, pomarańcz

20.00

Caipirosca owocowa wódka, syrop cukrowy, puree owocowe

20.00

z jagody kamczackiej, truskawki lub mix truskawka&jagoda

De lux
Wyborowa
Saska pigwa, pomarańcza z nutą burbonu,
orzech laskowy z nutą karmelu, wiśnia z nutą rumu
Finlandia
Stumbras

7.00/70.00
8.00/80.00
8.00/80.00
9.00/90.00
9.00/90.00

40ml

LEMONIADY/ŚWIEŻE SOKI
Lemoniady 300ml
klasyczna, poziomkowa

11.90

Sok ze świeżo wyciskanych owoców 300ml
pomarańcz/grejpfrut/marchew/jabłko/mix wybranych smaków

11.00

Bacardi Black
Ballantine’s
Chivas Regal
J. Daniel’s
Olmeca Gold
Metaxa*****
Martel

700ml

10.00/140.00
10.00/140.00
12.00/170.00
12.00/170.00
11.00/150.00
10.00/140.00
20.00/350.00

