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    Prosimy o składanie i odbiór zamówień przy barze. Dziękujemy :) 

ZUPA i INNE SPECJAŁY 
Zupa rybna (300 ml) [1,7,8,10] ……………………………………………………..………………………………….……... 15 zł 
wywar z naszego karpia milickiego, dorsz, łosoś, pomidory, papryka, marchew, ziemniaki,  
cebula, por, czosnek, zioła  
Rosół domowy z makaronem (300 ml) [2,3] .………………………………………………………………….……….  9 zł 
dostępny sezonowo tylko w NIEDZIELE!  
Burger rybny „Palce lizać” dostępny tylko w SOBOTY! (1 szt.) [1,2,3,5,8,9,10] ..............................  20 zł 
filet z dorsza (bez ości), sos miodowo-musztardowy, pomidor, ogórek, sałata, masło  
czosnkowe, chrupiąca opiekana bułka  
Karp milicki wędzony dostępny w miesiącach od maja do grudnia (cena za 100 g) [1,10]  .……..   6 zł 
 

RYBY  [ZESTAW = ryba + frytki + 3 surówki]                            Cena za: rybę|zestaw 
 

Karp milicki z duszoną cebulką (200 – 250 g) [1,2,3,4] ………….…………..………………………   16 zł   |  27 zł 
smażony płat karpia milickiego w panierce z mąki kukurydzianej, cebula, przyprawy  
Karp „Rybka spod grzybka” (200 – 250 g) [1,2,3,4] ……………………………………………………  20 zł    |  31 zł  
smażony płat karpia milickiego, mąka kukurydziana, sos: kurki, cebula, pietruszka, 
śmietana, masło czosnkowe, sól himalajska  
Dorsz z patelni (150 – 200 g) [1,2,3,4] ………………….…………………………….…………………..…  24 zł    |  35 zł 
smażony płat dorsza, mąka kukurydziana, zioła 
Pstrąg z patelni (250 – 300 g) [1,2,3,4] ..…...……………………….…………….…………………………  28 zł   |  39 zł 
smażony cały pstrąg, mąka kukurydziana, masło czosnkowe, zioła 
Sandacz z patelni (170 – 220 g) [1,2,3,4] ….………………..………………………………………………. 36 zł    |  47 zł 
smażony płat sandacza, mąka kukurydziana, masło czosnkowe, zioła 
 

RYBY DOSTĘPNE TYLKO W SOBOTY /czas oczekiwania na ryby z pieca ok. 45 min./: 
 

Karp „Złota rybka” z patelni (200 – 250 g) [1,2,3,4] ……………..…………………….…………..… 18 zł    |  29 zł 
smażony płat karpia milickiego w migdałach, mąka kukurydziana, jaja 
Sandacz z pieca z sosem kurkowym (170 – 220 g) [1,4] ……………………………….….………  38 zł    |   49 zł 
pieczony płat sandacza, sos: kurki, cebula, pietruszka, śmietana, masło czosnkowe  
Dorsz z pieca z mozzarellą i sosem warzywnym (150 – 200 g) [1,4,8] ….…….…………....  27 zł   |   39 zł 
pieczony płat dorsza, mozzarella, sos warzywny z pomidorami i papryką, zioła 
 

MENU DLA DZIECI 

Zestaw dziecięcy = filecik + małe frytki + mała surówka [1,2,3,5,4] ……………………………..…........  15 zł 
Filecik z dorsza (bez ości) panierowany w jajach, płatkach kukurydzianych i sezamie;  
surówka: marchew, jabłko i śmietanka 

 
Alergeny: [1] ryby, [2] zboża (gluten), [3] jaja, [4] mleko (laktoza), [5] śladowe ilości sezamu, [6] śladowe ilości 
orzechów, [7] seler, [8] pomidor [9] gorczyca, [10] przyprawy mogą zawierać: gluten, jaja, soję, seler, mleko, gorczycę  
Informujemy również, że:  
*różne ryby z jednego zamówienia nie zawsze wydawane są równocześnie, za co przepraszamy! 
** ryby z naszego menu zawierają ości. 

MENU 



DODATKI 
Frytki (180 g) / Ćwiartki ziemniaków (180 g) …….………………………………………………….................. 5 zł 
Swojski chleb z masłem solonym czosnkowym i koprem (pół dużej pajdy) [2,4]  …………....…….. 3 zł 
Swojski chleb z pastą z naszego karpia wędzonego (pół dużej pajdy) [1,2,4] .............................. 7 zł 
Sos czosnkowy własnego wyrobu (na jogurcie) (5 ml) [4] …..……………….…….……..…………………... 2 zł 
Ketchup (5 ml) [3,4] .…………………………………………………………..……………………………..…………………… 1 zł 
 

SURÓWKI ze świeżych warzyw, przygotowywane u nas na miejscu na bieżąco  

Bukiet 3 surówek /Biała + Kiszona kapusta + Ruda/ [3,4,10] ...………….………………….………………… 7 zł 

Biała (kapusta, marchew, jabłko, koper, olej) [10]  …………………………………............….……………….…. 5 zł 

Kiszona kapusta (kapusta, marchew, jabłko, cebula, szczypior, pietruszka, por, olej) [3,10]  ………… 5 zł  

Ruda (marchew, jabłko, pomarańcza lub brzoskwinia, cytryna, śmietanka) [4] …….…………….………… 5 zł 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOJE GORĄCE           NAPOJE ALKOHOLOWE  

Herbata z suszu (dzbanek 0,9 l) ……….………….. 13 zł  Brackie lane z beczki (0,5 l) ………………..…….. 6 zł   
Herbata ekspresowa ……………….…………………...  5 zł  Brackie lane z beczki (0,3 l) ..…………………..… 4 zł 
Kawa z ekspresu (z mlekiem lub bez) ...…........  6 zł   Brackie butelka (0,5 l) …..…………….……………. 7 zł  
 

NAPOJE ZIMNE                 Piwa regionalne browar Nepomucen (0,5 l) … 8 zł 

Coca-Cola / Fanta / Sprite / Nestea (0,5 l) …..  7 zł  Żywiec (0,5 l) ……………………………...……….…… 8 zł 
Sok tłoczony jabłkowy Pochodyła (0,75 l) ….... 8 zł  Desperados (0,4 l) .……………………………..….… 8 zł 
Sok tłoczony jabłkowy Pochodyła (0,33 l) …..   5 zł            Grzaniec galicyjski (0,22 l) tylko w soboty ... 8 zł 
Sok pomarańczowy Cappy (0,33 l) ………….…..   4 zł  Wino wytr. z Doliny Baryczy (but. 0,75 l) … 39 zł 
Oranżada w butelce Marton (0,33 l) …………. 2,5 zł   Wino Cervantez /Gatonegro (but. 0,75 l) … 25 zł 
Woda mineralna Kropla Beskidu (0,5 l) ….…...  4 zł              

0 % Nachmielona woda + chmiel (0,5 l) …..…… 7 zł   NA SŁODKO 

0,5 % Żywiec bezalkoholowy (0,5 l)  ……….…… 7 zł  Ciasto naszego wypieku (porcja) [2,3,4,6] ….. 7 zł  
                         
 

Alergeny: [1] ryby, [2] zboża (gluten), [3] jaja, [4] mleko (laktoza), [5] śladowe ilości sezamu, [6] śladowe ilości 
orzechów, [7] seler, [8] pomidor [9] gorczyca, [10] przyprawy mogą zawierać: gluten, jaja, soję, seler, mleko, gorczycę  
Informujemy również, że:  
*różne ryby z jednego zamówienia nie zawsze wydawane są równocześnie, za co przepraszamy! 
** ryby z naszego menu zawierają ości. 

Zapytaj przy barze o PRODUKTY LOKALNE z Doliny Baryczy i okolic. Soki, piwa 
rzemieślnicze, miody, wina, zabawki edukacyjne dla dzieci o Dolinie Baryczy, książki, 
przewodniki i inne…  

Karpie milickie ze znakiem Dolina Baryczy Poleca, które trafiają na Państwa talerze, 
pochodzą z naszego Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka”. Smacznego! 
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