Staropolska Karczma Austeria
Wita w swych skromnych progach

Życzymy smacznego…

Karczmą miasto stoi

Pierwsza pisana wzmianka o Sławkowie pochodzi z 1220 roku
i dotyczy...karczem sławkowskich. Stały one w centralnym punkcie
miasta od wieków. Świadczy o tym kamienna piwniczka
w podziemiach Austerii, która może być nawet 300 lat starsza od
drewnianego budynku. Jej wieku do tej pory nie ustalono i nie wiadomo
jeszcze , jakie tajemnice kryje w swoich murach. Drewniany budynek
pochodzi z roku 1801, kiedy to wybudowano a bardziej
prawdopodobne wyremontowano „Austerię Miejską w Sławkowie
Pierwochą Zwaną „

Austeria gościła w swoich progach znamienite osobistości zajeżdżające
do miasta, biskupów, książęta a nawet koronowane głowy...
przede wszystkim Austeria żyła jednak życiem sławkowian
i mieszkańców okolicznych przysiółków, którzy w izbach karczemnych
urządzali swoim dzieciom chrzciny, wesela oraz pożegnania rodziców
i dziadków. W każdą niedzielę izby karczemne rozbrzmiewały muzyką
i hucznymi zabawami.

Po dzień dzisiejszy jedna z najpiękniej zachowanych karczem
w Polsce zaprasza w swe progi, goszcząc jadłem i napitkiem
pierwszego gatunku…

Szef Kuchni
poleca :
Talerz żurku staropolskiego
na zakwaszonej mące żytniej
z jajkiem, kiełbasą, wędzonką
i pieczarkami 350 ml
cena: 6,50 zł

Golonko bez kości
pieczone w piwie z porcją musztardy,
ziemniaki z zasmażaną kapustą
1 szt./30g/150g/200g
cena: 26 zł

Szef Kuchni

Dania Śniadaniowe
Jajecznica kościelnego (na maśle) z trzech jaj
cena: 6 zł

Jajecznica wiejska na boczku wędzonym
i cebulce z trzech jaj
cena: 8 zł

Jajecznica po chłopsku z pomidorem, papryką, boczkiem
wędzonym i cebulką z trzech jaj
cena: 10 zł

Omlet z pieczarkami
z trzech jaj
cena: 8 zł

Dodatki
Pieczywo 100g
cena: 1 zł
Masło 20g
cena: 1 zł
Miód 20g
cena: 2 zł
Dżem 20g
cena: 2 zł

Przystawki
Śledź w śmietanie 100g
cena: 6,50 zł

Śledź w oleju 100g
cena: 6,50 zł

Śliwki w boczku
cena: 8 zł

6 szt.

Pożywne zupy
Barszcz czerwony
na kwasie z buraków 250 ml
cena: 3,50 zł

Barszcz czerwony
na kwasie z buraków z krokietem faszerowanym
delikatnym mięsem 250 ml /1 szt.
cena: 7,50 zł

Talerz pysznych flaczków
po polsku 350 ml
cena: 8 zł

Rosół z makaronem po domowemu 350 ml
cena: 5 zł

Polewka sławkowska na maślance 350 ml
cena: 5 zł

Zestawy Obiadowe Polskie
Specjały
WIEPRZOWINA:
Kotlet schabowy w chrupiącej panierce
z grillowanymi pieczarkami, frytki lub ziemniaki
z bukietem surówek 120g/100g-150g/150g cena: 22 zł
Grillowany stek z karczku
z masłem czosnkowym, frytki lub ziemniaki z bukietem
surówek 120g/100g-150g/150g cena: 21 zł
Pieczeń po polsku
w sosie z ziarnami zielonego pieprzu, kluski śląskie,
kapusta zasmażana 100g/150g/200g cena: 22 zł
Polędwiczki kasztelana
w sosie grzybowym, golasy, bukiet surówek

100g/150g/200g

cena: 25 zł

Schab faszerowany papryką, pieczarkami i serem, frytki,
bukiet surówek lub jarzyn gotowanych 120g/100g/150g
cena: 25 zł

WOŁOWINA:
Rolada wołowa podana z kluskami śląskimi oraz czerwoną
kapustą 120g/150g/150g
cena: 25 zł

Sztuka mięsa w sosie chrzanowym, ziemniaki, bukiet jarzyn
gotowanych 100g/150g/150g
cena: 23 zł

DRÓB:
Kotlet de volaille
z masłem w chrupiącej panierce, frytki lub ziemniaki
z bukietem surówek 100g/100g-150g/150g
cena: 20 zł

Grillowany filet z kurczaka
w ziołach na białym winie, frytki lub ziemniaki, gotowane
jarzyny 100g/100g-150g/150g
cena: 20 zł

Filet z indyka w chrupiącej panierce z sezamu, frytki lub
ziemniaki z bukietem surówek 120g/100g-150g/150g
cena: 20 zł

Staropolska kaczka z jabłkami, ziemniaki, gotowane
jarzyny 150g/10g/150g
cena: 25 zł

POTRAWY Z RYB:
Grillowany pstrąg z masłem, ziemniaki
z bukietem surówek 1 szt./150g/150g
cena: 25 zł

Grillowany łosoś ze szpinakiem, ziemniaki
z bukietem surówek 120g/150g/150g
cena: 25 zł

Ryba panierowana
w chrupiącej panierce z cytryną, frytki lub ziemniaki
z bukietem surówek 150g/100g-150g/150g
cena: 18 zł

DANIA PÓŁMIĘSNE:
Gołąbki z ryżem i mięsem wypiekane w piecu
w pomidorowym sosie 2 szt.
cena: 14 zł

Bigos staropolski, z pieczywem

350g/100g

cena: 12 zł

Pierogi faszerowane mięsem, okraszone słoniną ze
skwarkami 8 szt.
cena: 13 zł

Placki po zbójnicku z gulaszem, surówka
3 szt./150g cena: 15 zł

DANIA WEGETARIAŃSKIE:
Pierogi z bobem po sławkowsku

8 szt.

cena: 13 zł

Naleśniki ze szpinakiem

2 szt.

cena: 12 zł

Naleśniki z serem, owocami i bitą śmietaną
cena: 12 zł

Do obiadu polecamy:
Domowy kompot
200 ml. cena: 2,50 zł

2 szt.

Desery
Szarlotka na ciepło z gałką lodów lub bitą śmietaną
1 szt./ 1 gałka cena: 7 zł

Jabłko w cieście

2 szt.

cena: 6 zł

Malinowa rozkosz lody podane z malinami na gorąco,
3 gałki lodów cena: 14 zł

Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
3 gałki lodów cena: 14 zł

Napoje Zimne
Pepsi, 7 up, mirinda, tonik
200 ml. cena: 4 zł
Sok Toma
200 ml. cena: 4

zł

Lipton Ice Tea
200 ml. cena: 4 zł
Woda mineralna
300 ml. cena: 3 zł
Tymbark
250 ml. cena: 4

zł

Napoje Gorące
Herbata
cena: 4 zł

Kawa z ekspresu
cena: 6 zł

Cappuccino
cena: 6 zł

Kawa Latte
z dużą ilością mleka

cena: 7 zł

Kawa Latte
Z dodatkiem syropu

cena: 8 zł

Kawa bezkofeinowa
cena: 8 zł

Kawa po irlandzku
cena: 8 zł

Czekolada na gorąco
cena: 8 zł

Piwo Beczkowe
Kasztelan 300 ml.
cena: 4,50 zł

Kasztelan 500 ml.
cena: 5,50 zł

Piwo Butelkowe
Żywiec 500 ml.
cena: 6 zł

Warka 500 ml.
cena: 6 zł

Warka Strong 500 ml.
cena: 6 zł

Tyskie 500 ml.
cena: 6 zł

Carlsberg 500 ml.
cena: 6 zł

Grzańce
Piwo z miodem 0,5 l cena: 8 zł
Grzaniec piwny Zagłoba z przyprawami korzennymi
cena 8 zł

Grzaniec winny sławkowski

0,2 l cena: 8 zł

Miodula
Miodula Staropolska z Jasienicy 40 ml

cena:10 zł

( butelka 0,5l cena:100 zł)

Miodula Prezydencka z Jasienicy 40 ml

cena:14 zł

(butelka 0,5l cena:140 zł)

Polecamy zestawy pamiątkowe
z Karczmy Austeria:
Miodula Staropolska 0,5 l w skrzyneczce z logo Austeria
cena:140 zł

Miodula Prezydencka 0,5 l w skrzyneczce z logo Austeria
cena:180 zł

0,5 l

Drinki
Moscow Mule

40 ml wódki,150 ml Schweppes American Ginger Ale,
cząstki cytryny, kostki lodu cena:12 zł

Gin & Tonic

40 ml ginu, 150 ml Schweppes Indian Tonic Water,
cząstki cytryny, kostki lodu cena:12 zł

Martini Jogger

40 ml Martini Bianco, 150 ml Schweppes Bitter Lemon,
kostki lodu cena: 12 zł

Wina
Białe wytrawne stołowe 100 ml cena:5zł,
karafka 1l cena: 40 zł

Czerwone wytrawne stołowe 100 ml cena:5 zł,
karafka 1l cena: 40 zł

Białe - Finca La Linda Unoaked Chardonnay
Argentyna,Mendoga – świeże owoce tropikalne z delikatnym dodatkiem soczystego,
zielonego jabłka 100 ml cena:10zł,
butelka 750 ml cena: 60 zł

Czerwone - Finca La Linda Malbeck
Argentyna,Mendoga – dojrzałe wiśnie w woni przypraw i dymu o solidnej
strukturze 100 ml cena:10zł,
butelka 750 ml cena: 60 zł

Czerwone - Finca La Linda Syrah
Argentyna,Mendoga – aromaty dojrzałych śliwek, słodkich przypraw
i ziół
100 ml cena:10zł,
butelka 750 ml cena: 60 zł

Alkohole mocne
Wódka Wyborowa 40 ml

cena:5 zł

butelka 0,5l cena:50 zł
Wódka Bols 40 ml cena:5 zł
butelka 0,5l cena:50 zł
Wódka Finlandia 40 ml cena:6,50 zł
butelka 0,5l cena:65 zł
Żołądkowa Gorzka 40 ml cena:5 zł
butelka 0,5l cena:50 zł
Adwokat 40 ml cena 5 zł
butelka 0,5l cena:50 zł
Śliwowica Podbeskidzka 40 ml cena 9,50 zł
butelka 0,7l cena:140 zł
Whisky Johny Walker Red 40 ml cena:10 zł
butelka 0,7l cena:140 zł
Rum 40 ml cena 8 zł
butelka 0,5l cena:80 zł
Gin 40 ml cena 8 zł
butelka 0,5l cena:80 zł
Metaxa ***** 40 ml cena:10,50 zł
butelka 0,7l cena:150 zł
Martini 100 ml cena:8 zł
butelka 1l cena:70 zł

