
Karczma 
Maciejówka 

miejsce z najpiękniejszym ogrodem 
restauracyjnym pod Krakowem 



Rok 2023
Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą. 

Powitanie gości Weselnych lampką wina musującego 

Roladka wi. z boczkiem, pieczarkami z sosem
pieprzowym, ziemniaki i zestawem surówek

Roladka drobiowa faszerowana szynką, papryką, serem
otulona sezamem, sos koperkowo-bazyliowy ziemniaki,

zestaw surówek

Roladka drobiowa faszerowana suszonymi
pomidorami, sos serowy, rozetki ziemniaczane, jarzyny
na parze

Schab peklowany, ziemniaki, palona pietruszka

Wolno pieczona szynka, sos porowy, ziemniaki, zestaw
surówek

Zupy

Dania główne 

Rosół z makaronem
Krem pomidorowy 

Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 
Krem marchewkowy z grzankami

420
zł/os



Desery

I i II danie gorące 

Wiśniowa niespodzianka
Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną

Tartuffo kokosowe z sosem malinowym 

Waniliowa panna cotta z sosem malinowym 

Pieczeń wieprzowa, sos myśliwski, kluski śląskie,
surówka z czerwonej kapusty

 

Filet drobiowy z grilla, wedgesy, surówka z kapusty
pekińskiej
Schab ze śliwką, sos demi-glace, wedgesy, surówka 

Pieczeń z karczku, sos własny, kopytka, surówka z
ogórka kiszonego
Grillowana pierś z kurczaka z pomidorami i
mozarellą, wedgesy, surówka kapusty pekińskiej

Makaron tagliatelle z kurczakiem i sosem
śmietanowym 

Udko z kuraczka, gratina ziemniaczana, marynowana
cukinia

Grillowana pierś z kurczaka ze szpinakiem na
makaronie penne



Napoje 

Zimny bufet

Usługi dodatkowe

 III danie gorące 

Półmiski pieczonych mięs 
Półmiski tradycyjnych wędlin 

Dechy serów
Tortilla

Dwa rodzaje śledzi
Galaretka wieprzowa 
Galaretka drobiowa
Dwa rodzaje sałatek
Trzy rodzaje sosów
Jajka faszerowane

Owoce

Żurek z białą kiełbasą

Barszcz czerwony z krokietem

Kwaśnica z żeberkiem 

Woda mineralna - bez ograniczeń
Sok jabłkowy i pomarańczowy - bez ograniczeń 

Kawa i herbata - bez ograniczeń
 

Pepsi/mirinda/7UP - bez ograniczeń - 25 zł/osoba
Słodki stół - 30 zł/osoba
Chłopski stół - 2500 zł

Przygotowanie dekoracji do ślubu w ogrodzie - 2000 zł



Informacje

Karczma Maciejówka to kompleks składający się z 
budynku głównego, letniej restauracji oraz 

najpiękniejszego ogrodu restauracyjnego pod 
Krakowem.

 
W budynku głównym organizujemy przyjęcia do 70

osób

0 - 20 osób - 12 000 zł
21 - 40 osób -10 000 zł
41 - 60 osób - 8 000 zł
61 - 70 osób - 5 000 zł

Wynajem sali 


