„Dobra karczma tym się chlubi,

że gotuje co Gość lubi”
karczma@karczmamlynowka.eu
www.karczmamlynowka.eu
tel. kont. 506 284 283

Zorganizuj przyjęcie w

Młynówce a kapela góralska
zagra dla twoich Gości GRATIS!

Zapraszamy w KAŻDĄ sobotę
od godz. 1800 na występy
kapel góralskich

Wśród rozległych pól i łąk stoi karczma cała z bali,
dach przykryty strzechą jest. Tu historia się zaczyna.
Jeśli dobrze pragniesz zjeść racz do Karczmy
Młynówka wejść.

Szanowni Państwo

informujemy, że czas

oczekiwania na dania główne

wynosi do 45 minut.

W soboty, niedziele i święta czas oczekiwania
może przedłużyć się do 60 minut.

Regionalna karczma „Młynówka” stoi przy drodze wojewódzkiej OświęcimKęty w miejscowości Łęki. Nazwa wsi jest pochodzenia topograficznego i oznacza
podmokłą łąkę, zwykle porośniętą krzewami. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzą z
1404 r. i znajdują się w dokumencie wydanym przez księcia oświęcimskiego Jana III.
W tym czasie istniał już w Łękach folwark książęcy , który wraz z całą wsią
przeszedł w 1457 r. na własność króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka.
W 1534 r. powstała w Łękach pierwsza karczma, która jednak 140 lat później
zbankrutowała. Pierwszy młyn we wsi zbudowano przed 1534 r. Umieszczony był
na przykopie rzeki Soły. W 1729 r. we wsi istniał browar, którego dzierżawcą
był Żyd Lewel Hersla. W XIX wieku w Łękach znajdowały się dwa młyny wodne,
dwie wytwórnie dachówek, gorzelnia oraz kilka kuźni.

Z ciekawostek terenu na uwagę zasługuje fakt, że w 1889 r. w pałacu
Wrotnowskich przez kilka dni (najprawdopodobniej między 13 a 16 października)
gościł Henryk Sienkiewicz. Lucjan Wrotnowski był współwłaścicielem dziennika
„Słowo” w którym Sienkiewicz drukował swą „Trylogię”, właśnie omówienie
warunków druku tej powieści sprowadziło Sienkiewicza do Łęk.

Historia karczmy „Młynówka” rozpoczęła się w 2008 roku kiedy to obecny
właściciel działki postanowił wybudować na terenie wsi Łęki karczmę.
Właściciel rozmiłowany w kulturze ludowej, wzniósł ją w oparciu o tradycyjne
budownictwo górali z Zawoi. Zastosowane zostały tradycyjne materiały takie jak
bale ze świerku o średnicy minimum 35 cm, kamień naturalny oraz strzecha z której
zostało wykonane pokrycie dachowe. Również wystrój wnętrza nawiązuje do
kultury ludowej. Jeżeli dodać do tego potrawy regionalne, obsługę w tradycyjnych
strojach i grającą kapelę, wizytę w karczmie można potraktować jako miłą i
ciekawą podróż w czasie. Nazwa karczmy także nie jest dziełem przypadku.

W pobliskim sąsiedztwie znajduje się młyn (został on zamknięty w roku 1968 r.),
który zasilała przepływająca obok rzeczka Młynówka. Karczma Młynówka została
otwarta 10 października 2010 r.

Specjały spod Młyna
Kotlet Młynarza, frytki, zestaw surówek

43 zł

Ser żółty, boczek i pieczarka razem wymieszane i
na trzaskanym panierowanym schabie razem zapieczone.

Korytko Młynarza

109 zł

Gościna w karczmie dla dwóch:

Boczek z grilla 1 szt., kotlet schabowy 1 szt., żeberko wędzone 1 szt.,
kurczak w chrupiącej panierce 3 szt., oscypek z grilla 2 szt., pierogi z mięsem 4 szt.,
ziemniaki opiekane, frytki, kapusta zasmażana, zestaw surówek.

Korytko Rzeźnika

239 zł

Gościna w karczmie dla czterech, pięciu osób:
Golonko pieczone 1 szt., boczek z grilla 2 szt., żeberko wędzone 2 szt.,
kotlet schabowy 2 szt., kurczak w chrupiącej panierce 5 szt., oscypek z grilla 4 szt.,
pierogi z mięsem 5 szt., ziemniaki opiekane, frytki,
kapusta zasmażana, zestaw surówek.

Kto rano wstaje temu baba daje…

Jaja sadzone na wędzonce z 3 jaj

15 zł

Jajecznica na maśle z 4 jaj

15 zł

Jajecznica z boczkiem z 4 jaj

15 zł

Jajecznica z pieczarkami z 4 jaj

15 zł

Jajecznica z cebulką z 4 jaj

15 zł

Jajecznica z kurkami z 4 jaj

20 zł

Podana z rana, lepsza niż śmietana.

Spiesz się babo i chłopie po 1200 już tego Ci nie dadzą.

Coś na ząb…
Na zimno
Przysmak karczmy

22 zł

Chleb, smalec domowej roboty, ogórek kiszony

Śledź w oleju

26 zł

Do wódki najlepszy.

Śledź pod śnieżną pierzynką

26 zł

Cebula, śmietana i śledzik!

Deska serów
Różne dziwne smaki.

35 zł

Coś na ząb…
Na ciepło

Oscypek Gaździny z grilla z żurawiną

20 zł

Gdy baba raz spróbuje, cały tydzień nie gotuje.

Oscypek Juhasa z boczkiem

20 zł

To dla chłopa jest wyzwanie, zjeść po nim kolejne danie.

Rarytasik zza miedzy

22 zł

Ser gouda w złocistej panierce na tłuszczu smażony.
Z sosem czosnkowym domowej roboty podawany.

U nas prawdziwe sery !
Nie żadne podrabiańce!

Zupy smaczne i zdrowe
Rosół z kury od sąsiada

15 zł

Po zakrapianym wieczorze najlepszy!

Barszcz z uszkami

18 zł

Zjesz ze smakiem wraz ze swym rodakiem.

Żurek z jajkiem, kiełbasą i leśnymi grzybami

18 zł

W mig na nogi Cię postawi.

Barszcz z krokietem

18 zł

Skosztuj Gościu koniecznie, byś głód swój zabił skutecznie.

Kwaśnica na żeberku wędzonym

18 zł

To dla chłopa jest wyzwanie, ziobro zjeść na powitanie

Krem z grzybów leśnych z grzankami
Nie dla zwykłych podjadaczy, ale dla smakoszy i leśniczych.

A pieczywko zamówiłeś…?

20 zł

„Co nieco” dla małych smakoszy

Rosół z kury z makaronem

Kotlecik z kury frytki, surówka z marchewki

Chrupka mała kurka, frytki, surówka z marchewki

(200ml)

13 zł

24 zł

24 zł

Pasemka z kurczaka w chrupiącej panierce.

A na deser coś słodkiego:
Deser tygryska
Dwie gałki lodów z owocami i bitą śmietaną podane na wafelku.

18 zł

Dania główne
Z wołu…
Zawijaniec Diabelski!
kluski śląskie, czerwona kapusta

54 zł

Rolada wołowa taka że hej!

Zbity wół z cebulką,
ziemniaczki z wody, zestaw surówek

54 zł

Bitki wołowe w rosole duszone podane z cebulką.

Zbity wół w sosie borowikowym
ziemniaczki opiekane, zestaw surówek

56 zł

Baca bił pół nocy…

Zbity wół w sosie z kurek
talarki ziemniaczane w ziołach, zestaw surówek
Baca bił całą noc…

58 zł

Z wieprza…
Kotlet po chłopsku, ziemniaki z wody,
kapusta zasmażana

39 zł

Kawał doskonałego panierowanego schabu
co na talerzu się nie mieści!

Kotlet Młynarza, frytki, zestaw surówek

43 zł

Ser żółty, boczek i pieczarka razem wymieszane i
na trzaskanym panierowanym schabie razem zapieczone.

Przysmak z leśnej polany, frytki, zestaw surówek

44 zł

Polędwiczki wieprzowe, kołderką z borowików obłożone.

Przysmak spod świerku,
talarki ziemniaczane w ziołach, zestaw surówek

46 zł

Polędwiczki wieprzowe w towarzystwie wykwintnych kurek podane.

Golonko tylnie z wody

około 1000/1400 gram

56 zł

Na korycie podane wraz z musztardą, chrzanem,
ziemniaczkami opiekanymi oraz kapustą zasmażaną.

Golonko tylnie opieczone zacnie

około 1000/1400 gram

Na korycie podane wraz z musztardą, chrzanem,
ziemniaczkami opiekanymi oraz kapustą zasmażaną.

56 zł

Z drobiu…
Filet z grilla z żurawiną, frytki, zestaw surówek

39 zł

Z krzaka jagody zebrane.

Filet z grilla pod grzybkiem, ziemniaki opiekane,
zestaw surówek
Cycek z kury kołderką z borowików obłożony.

43 zł

Kura spod samiuśkich Tater!
talarki ziemniaczane w ziołach, zestaw surówek

45 zł

Filet z grilla owinięty boczkiem podany
z oscypkiem i żurawiną.

Kotlet de volaille, ziemniaki z wody, zestaw surówek

40 zł

Panierowany cycek z masełkiem i pietruszką podany.

Chrupiące polędwiczki, frytki, zestaw surówek
Zamiast bułki płatki kukurydziane w młynie obok zmielono.
Z sosem czosnkowym domowej roboty podano.

40 zł

Z ryb…
Pstrąg po Młynarsku
frytki, sałatka w garnuszku*

(waga rybki od 300 do 400 gram)

49 zł

Pstrąg w Młynówce wyłowiony i na patelni usmażony.
Co by gęba się cieszyła to na drewnianym korytku podany.

Pstrąg z patelni z migdałami
talarki z ziemniaka w ziołach,
sałatka w garnuszku*

(waga rybki od 300 do 400 gram)

Pstrąg w płatkach utopiony i miłym Gościom
na ręcznie rzeźbionym korytku podany.

Sałatka w garnuszku* - Sałaty mieszane, pomidor, ogórek,
cebula i sos winegret

52 zł

Pierogi
Pierogi ruskie

7 szt.

33 zł

7 szt.

33 zł

7 szt.

36 zł

8 szt.

36 zł

Kto je zjada, temu dobrze się układa.

Pierogi z mięsem
Z wyśmienitym kęsem.

Pierogi ze szpinakiem
w sosie kurkowym skąpane
Z zieleniną to zdrowe!

Micha pierogów
Wszystko tutaj możesz znaleźć,
chcesz być pewien, dziewczynę zapytaj.

Nasze smakołyki nie kupne a w karczmie przyrządzone!
Lepimy je z miłością specjalnie dla ciebie!

Sałatki
Sałatka od jakiegoś greka

34 zł

Sałaty mieszane, pomidor, ogórek, cebula, oliwki, ser feta.
Wszystko zamieszane i sosem Winegret na oliwie z oliwek polane.

Sałatka cztery sery

37 zł

Sałaty mieszane, ser lazur, ser camembert, oscypek, ser feta,
pomidor, ogórek, cebula, kukurydza, malutkie grzanki.
Z sosem czosnkowym podana.

Sałatka zbója
Sałaty mieszane, cycek kury z grilla, pomidor, ogórek, kukurydza,
cebula. Sosem czosnkowym wszystko zalane
i Gościom miłym podane.

37 zł

Dodatki
Frytki, talarki w ziołach, ziemniaki opiekane

10 zł

Ziemniaki z wody

10 zł

Kluski śląskie

10 zł

Ziemniaki obsmażane z cebulką i boczkiem

13 zł

Śmietana
Sos czosnkowy

5 zł
(domowej roboty!)

4 zł

Masło

3 zł

Chrzan, musztarda, majonez, ketchup,

3 zł

Pieczywo

3 zł

Zestaw surówek

10 zł

Kapusta zasmażana

10 zł

Surówka z kapusty pekińskiej

10 zł

Surówka z marchwi

10 zł

Surówka z czerwonej kapusty

10 zł

Ogórek kiszony (z beczki)

10 zł

Warzywa z gara gotowane

10 zł

Coś na słodko…
Sernik

21 zł

Lepszy niż u Mamy bo z brzoskwinią podany!

Szarlotka na ciepło

23 zł

Dla lepszego smaku z lodami waniliowymi i bitą śmietaną podana.

Rajski Puchar

24 zł

3 gałki lodów z owocami i bitą śmietaną.

Puchar Obfitości

24 zł

3 gałki lodów z bakaliami i bitą śmietaną.

„Baba jedna drugiej opowiada,
że ciasta niekupne a w karczmie pieczone”

Herbata „Dilmah”

wybór smaków świata

Herbata „Cynamonowy raj”

9 zł
15 zł

Kora cynamonu, cukier trzcinowy,
goździki, jabłko w kostkę skrojone.

Herbata z miodem i imbirem

15 zł

Imbir jest podawany w sezonie jesienno-zimowym.

Herbata „Owocowy Raj”
Sok malinowy, goździki, plastry pomarańczy.

• każda herbata podawana jest w zestawie z cytryną.
• Cena zestawu znajduje się powyżej

15 zł

Herbata sypana „Newby” 15 zł
Herbata czarna z bergamotką Earl Grey
Aromatyczna mieszanka czarnej herbaty wzbogacona
olejkiem z bergamotki daje intensywny napar o pełnym,
wyrazistym smaku i charakterystycznym cytrusowym
aromacie

Herbata czarna z wiśniami
Aromatyczna, esencjonalna mieszanka czarnej herbaty z
suszonymi owocami wiśni. Ich charakterystyczny
słodko-kwaśny aromat nadaje naparowi orzeźwiający,
wyraźnie wyczuwalny owocowy smak.

Herbata zielona Sencha
Zebrane wczesną wiosną liście herbaty sencha w procesie
produkcji poddaje się działaniu gorącej pary, dzięki czemu
nie tracą one swojej naturalnej świeżości. Spłaszczone listki
zielonej senchy dają jasny, zielony napar o intensywnym
ryżowym aromacie.

Napar owocowy z truskawkami i papają
Wyśmienita orzeźwiająca mieszanka na bazie dojrzałych
truskawek wzbogacona smakiem soczystych letnich
owoców daje rubinowy napar o intensywnym, słodkim
posmaku i owocowym aromacie.

Napar z rooibosa, lukrecją i mango
Rooibos czyli czerwonokrzew afrykański to krzew rosnący
jedynie w RPA. Unikalna mieszanka liści rooibosa z
kawałkami egzotycznych owoców daje aromatyczny napar
o barwie pomarańczy i subtelnym lekko orzechowym smaku,
z nutą owoców cytrusowych.

Napoje ciepłe
Kawa czarna parzona

9 zł

Kawa rozpuszczalna

9 zł

Kawa espresso

9 zł

Kawa czarna z ekspresu

10 zł

Kawa z ekspresu z mlekiem

11 zł

Kawa Cappuccino

12 zł

Kawa Latte

13 zł

Kawa Adwokatka
Kawa Amaretto

(kawa Latte z adwokatem)

15 zł

(kawa Latte z amaretto)

15 zł

Wino grzane – Grzaniec Galicyjski

•
•

(200ml)

każda kawa podawana jest w zestawie z malutkim
ciasteczkiem [ 5g].
Cena zestawu znajduje się powyżej

13 zł

Napoje zimne
Domowy Kompot

330ml

8 zł

250ml

8 zł

500ml

10 zł

330ml

8 zł

250ml

8 zł

Burn

250ml

12 zł

Kawa mrożona

330ml

16 zł

330ml

15 zł

330ml

16 zł

(Z tego i owego, owocowego co było)

Niegazowana

Gazowana

Jabłko, pomarańcza..

(espresso, mleko, lody waniliowe, bita śmietana)

Herbata mrożona „Newby”
Napar z rooibosa, lukrecji i mango
Napar owocowy z truskawkami i mango
Herbata zielona sencha

Sok ze świeżo wyciskanych pomarańczy
Sok jabłkowy

(dzbanek)

1500ml

16 zł

Sok pomarańczowy

(dzbanek)

1500ml

16 zł

1500m

12 zł

Woda niegazowana (dzbanek)

Łyknij na raz!
Ciupaga w plecy

6 szt. x 25 ml

26 zł

6 szt. x 25 ml

26 zł

6 szt. x 25 ml

25 zł

6 szt. x 25 ml

25 zł

6 szt. x 25 ml

25 zł

(Spirytus z kroplą soku malinowego)

Czym chata bogata
(Cytrynówka, Kukułeczka, Lodowa)

Wściekły owczarek
(Wódeczka z sokiem malinowym i tabasko)

Czarny staw
(Wiśniówka pół na pół z Coca-Cola)

Od cyca
(Wódka orzechowa pół na pół z mlekiem)

Drinki
Morskie oko

19 zł

(Wódeczka czysta, Malibu, Blue Curacao, Sprite)

Góralskie tango

19 zł

(Finlandia Redberry, likier truskawkowy, sok pomarańczowy)

Ważniak

19 zł

(Ballantines, piana z piwa, syrop imbirowy, goździki, cytryna, woda gazowana)

Pirat

19 zł

(Rum, cytryna, cukier trzcinowy, woda gazowana)

Pijak
(Gin, Kinley, cytryna, pomarańcza)

19 zł

Polecamy trunki własnego wyrobu
Cytrynówka

40ml

9 zł

Kukułeczka

40ml

9 zł

Lodowa

40ml

9 zł

Wódka grzeje, wódka chłodzi,
wódka nigdy nie zaszkodzi !

Piwo z beczki!
Piwo

500ml

10 zł

Piwo

300ml

8 zł

Piwo grzane

500ml

14 zł

300ml

11 zł

(miód, goździki, cynamon)

Piwo grzane
(miód, goździki, cynamon)

Piwo butelkowe
Piwo

500ml

11 zł

Piwo Książęce złote pszeniczne

500ml

11 zł

500ml
(esencjonalny lager o zbalansowanym smaku)

11 zł

Lech Shandy

500ml

11 zł

Kozel Ležák

500ml

11 zł

Kozel Černý

500ml

11 zł

Captain Jack

400ml

11 zł

(niefiltrowany, naturalnie mętny lager,
warzony ze słodu pszenicznego)

Piwo Książęce czerwony lager

(wybór smaków)

Piwo bezalkoholowe
Lech Free

Sok malinowy / imbirowy

330ml

11 zł

2 zł

Wódki czyste
Wyborowa

40ml

7 zł

500ml

60 zł

Sobieski

40ml

7 zł

500ml

60 zł

Finlandia

40ml

8 zł

500ml

75 zł

Finlandia Redberry

40ml

8 zł

500ml

75 zł

Wódki Gatunkowe
Żubrówka

40ml

8 zł

Wiśniówka

40ml

8 zł

Orzechowa

40ml

8 zł

Wódka grzeje,
wódka chłodzi,
wódka nigdy nie zaszkodzi!

Scotch Whisky
Johnnie Walker Red

40ml

11 zł

Johnnie Walker Black

40ml

15 zł

Ballantine’s

40ml

11 zł

Bourbon Whiskey
Jim Beam

40ml

13 zł

Jack Daniel’s

40ml

13 zł

Gin
Lubuski

40ml

9 zł

Gordon’s

40ml

13 zł

Rumy
Golden Rum

40ml

9 zł

Malibu

40ml

11 zł

Tequila
Olmeca

12 zł

40ml

Likiery
Adwokat

40ml

10 zł

Blue Curacao

40ml

10 zł

Amaretto

40ml

10 zł

Wermuty
Martini
(Extra Dry, Bianco)

100ml

14 zł

Wina
Wino grzane

(200ml)

13 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cervantes - Czerwone półwytrawne (150ml) (kraj poch. Hiszpania )

15 zł

Cervantes - Białe półwytrawne

(150ml) (kraj poch. Hiszpania)

15 zł

Cervantes - Czerwone półsłodkie

(150ml) (kraj poch. Hiszpania)

15 zł

Cervantes - Białe półsłodkie

(150ml) (kraj poch. Hiszpania)

15 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cervantes - Czerwone półwytrawne (750ml) (kraj poch. Hiszpania )

60 zł

Cervantes - Białe półwytrawne

(750ml) (kraj poch. Hiszpania)

60 zł

Cervantes - Czerwone półsłodkie

(750ml) (kraj poch. Hiszpania)

60 zł

Cervantes - Białe półsłodkie

(750ml) (kraj poch. Hiszpania)

60 zł

------------------------------------------------------------------------------------------Cin&Cin

(Bianco)

750ml

60 zł

Zamów nasze pyszne koryta na 5, 10, 15
lub więcej osób z DOSTAWĄ do twojego domku!
Koszt dowozu wynosi 1,5 zł / 1 km
(trasę liczymy w jedną stronę)
Dowozimy cieplutkie dania do 50 km od lokalu
Minimalne zamówienie wynosi 209 zł
Zamówienie należy składać z minimum
2/3 dniowym wyprzedzeniem
Zapytaj menagera o catering na twoje przyjęcie!
Zawieziemy zupkę, dania obiadowe, zimną płytę i kolacje!
Organizujemy catering przyjęć weselnych, urodzinowy itp.
Tel. kont. do menagera 506 284 283

Zamów nasz zestaw zimnej płyty
z DOSTAWĄ do twojego domku!
Koszt dowozu wynosi 1,5 zł / 1 km
(trasę liczymy w jedną stronę)
Dowozimy cieplutkie dania do 50 km od lokalu
Minimalne zamówienie wynosi 209 zł
Zamówienie należy składać z minimum
2/3 dniowym wyprzedzeniem
Zapytaj menagera o catering na twoje przyjęcie!
Zawieziemy zupkę, dania obiadowe, zimną płytę i kolacje!
Organizujemy catering przyjęć weselnych, urodzinowy itp.
Tel. kont. do menagera 506 284 283

Nie masz pomysłu na prezent ?

Nasze bony dobre na każdą okazję !

