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Restauracje oraz lokale gastronomiczne z terenu Doliny Karpia serwują  
potrawy przyrządzane na bazie świeżych i ekologicznych produktów od 
miejscowych rolników. Koronne miejsce w ofercie zajmują potrawy z ryb,  
a w szczególności z karpia pochodzącego z gospodarstw rybackich z terenu 
Doliny Karpia. 

gdzie zjeść 
smacznego 

Stowarzyszenie Dolina Karpia  
ul. Rynek 2, 32-640 Zator, tel/fax: 33/ 841 18 87

e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org, www.dolinakarpia.org

Dolina Karpia, rozciągająca się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy, nie bez przyczyny nazywana jest  
„Mazurami Małopolski”. To obszar o wybitnych walorach, doceniany nie tylko przez miłośników przyrody oraz amato-
rów turystyki, ale i (a może właśnie przede wszystkim) przez smakoszy. Najbardziej charakterystycznym produktem, 
utożsamianym z tym regionem, jest z pewnością karp. Niski poziom uprzemysłowienia wpływa bowiem korzystnie 
na walory smakowe i jakość mięsa tej ryby.  Mięso karpia zatorskiego jest białe i kruche, delikatne i średniotłuste. 
Jego wysoka wartość odżywcza, w tym niska (60-115 kcal/100 g) wartość energetyczna jest determinowana składem  
chemicznym, tj. niską (1,5-3,5%) zawartością tłuszczu z wysokim (20%) udziałem wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Mięso karpia zatorskiego nadaje się zarówno do smażenia czy pieczenia, jak i do gotowania. Dlatego też warto 
przekonać do tej ryby jak największą liczbę konsumentów.

Restauracja „CZEREMCHA”
ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza

tel. 33/873 43 57 
www.radoczapark.pl

Lokal gastronomiczny  Franciszek Sałaciak
Podolsze – łowisko wędkarskie

tel. 509 465 914
www.lowisko-podolsze.pl

FPHU Spiżarnia Doliny Karpia s.c.
Brzezinka 104, 34-114 Brzeźnica

tel. 784 377 387
www.spizarniadolinykarpia.pl

Restauracja PAŁACOWA
34-113 Paszkówka 37

tel. 33/872 38 00
www.paszkowka.pl
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Restauracja „KARPIK”
Graboszyce 192, 32-640 Zator

tel. 33/841 20 50
www.karpik.pl
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Restauracja MYŚLIWSKA
ul. Rynek 11, 32-640 Zator

tel. 33/841 21 25
www.restauracja-mysliwska.pl
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Cafe Bar s.c. Beata i Halina Wójcik
ul. Wadowicka 61a, 32-640 Zator

tel. 606 722 986
6

Restauracja „REVEL-PUB”
ul. Rynek 14, 32-640 Zator

tel. 33/841 24 99
www.revel-pub.com.pl
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RIVER PARK
ul. Parkowa 8, 32-640 Zator

tel. 601 587 222
www.riverpark.com.pl
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Restauracja „VILLAGGIO”
ul. Kasztanowa 3, 

32-607 Polanka Wielka
tel. 33/842 73 36

 www.villaggiopolanka.com.pl
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ul. Parkowa 8, 32-640 Zator
 tel. 601 587 222

RIVER PARK
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Ośrodek Wypoczynkowy River Park w Zatorze usytuowa-
ny jest na trasie Oświęcim - Wadowice w bezpośrednim 
sąsiedztwie kompleksu Parków Zatorland obejmujących 
aż cztery obiekty:

Dinozatorland - park ruchomych dinozaurów

Park Mitologii Greckiej

Park Owadów 

Park Bajek i Stworzeń Wodnych.
Sercem Ośrodka jest drewniana karczma. Stylowe wnę-
trze, miła i profesjonalna obsługa oraz smaczne propo-
zycje szefa kuchni sprawią, że pobyt będzie wyjątkowy  
i pełen pozytywnych wrażeń.

Potrawy z karpia objęte promocją:  
karp po zatorsku  

Wysokość upustu: 10%  
Dostępność upustu:  

w każdy piątek 

Restauracja „VILLAGGIO” powstała  
w 2012 roku. Jej specjalnością są da-
nia tradycyjnej kuchni polskiej przy-
rządzane na bazie świeżych i ekolo-
gicznych produktów od miejscowych 
rolników. Poczytne miejsce w menu zaj-
mują potrawy z karpia pochodzącego  
z gospodarstw rybackich z terenu  
Doliny Karpia.

Restauracja „VILLAGGIO”

ul. Kasztanowa 3
32-607 Polanka Wielka

tel. 33/842 73 36
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Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp zatorski, kuleczki karpiowe  
na kwaśno w sosie pomidorowym

Wysokość upustu: 20%
Dostępność upustu: 

 w każdy piątek, sobotę oraz niedzielę

KUPON NA KARPIA
 

ODETNIJ KUPON I UDAJ SIĘ DO W
YBRANEJ RESTAURACJI.

Upusty obejmują potrawy przyrządzane na bazie karpia. Upusty są ważne 

do końca 2013 roku. Rabaty przysługują za uprzednim okazaniem kuponu
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Pałac w Paszkówce położony jest 25 km od centrum Kra-
kowa. W Restauracji Pałacowej serwowane są dania kuch-
ni dworskiej, oparte na tradycyjnych potrawach polskich. 
Każdy może wybrać miejsce, w którym zostanie umiesz-
czony stolik: pod sklepieniem w restauracji, na tarasie, 
pod drzewem w słońcu, pod drzewem w cieniu, na trawie,  
w piwniczce w sali kominkowej lub lustrzanej. Restaura-
cja otwarta jest na każde życzenie gościa. Restaura-
cja szczególnie poleca Karpia Królewskiego przy-
rządzanego na „Twoje widzi mi się”, w którego 
przygotowaniu mogą czynnie uczestniczyć  
goście.

Potrawy z karpia objęte promocją: 
tymbaliki z karpia, karp wędzony, 

karp po polsku
Wysokość upustu: 10%

Dostępność upustu: każdego dnia

Restauracja  PAŁACOWARestauracja  CZEREMCHA
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Eleganckie wnętrza Restauracji „Cze-
remcha” oraz ciepła atmosfera two-
rzą niepowtarzalny klimat każdego 
spotkania. To dobre miejsce na obiad 
w rodzinnym gronie, kameralną ko-
lację, firmowy lunch lub okolicznościo-
we przyjęcie. Kuchnia serwuje smaczne  
dania kuchni polskiej przygotowywane  
z najlepszych i świeżych produktów.

Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp panierowany

Wysokość upustu: 10%
Dostępność upustu: 

każdego dnia

karp pani e r ow
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n
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ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza 
tel. 33/873 43 57
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Restauracja Myśliwska powstała w 2003 roku. Oferuje tradycyjną 
kuchnię polską. Specjalnością restauracji są potrawy z dziczyzny i ryb,  
a w szczególności z karpia zatorskiego. Restauracja oferuje profesjonalną  
obsługę przyjęć okolicznościowych oraz miejsca noclegowe. 

34-113 Paszkówka 37,  tel. 33/872 38 00

Restauracja  MYŚLIWSKA

Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp po zatorsku

Wysokość upustu: 20%
Dostępność upustu:  w każdy piątek
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ul. Rynek 11, 32-640 Zator, tel. 33/841 21 25
www.restauracja-mysliwska.pl

Lokal gastronomiczny Franciszek Sałaciak w swojej ofer-
cie posiada dania obiadowe, w tym potrawy z wszystkich 
gatunków ryb będących w ofercie łowiska, posiłki typu 
fast food, napoje zimne i gorące oraz wyroby cukiernicze.  
Istnieje możliwość przyrządzenia na zamówienie potrawy  
z własnoręcznie złowionej ryby.

Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp wędzony,

 karp w zalewie octowej, 
karp smażony

Wysokość upustu: 20%
Dostępność upustu: w każdą 

 sobotę i niedzielę w okresie  
czerwiec-sierpień

Lokal gastronomiczny 
 Franciszek Sałaciak

Restauracja  „KARPIK”
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Restauracja „Karpik” posiada bogate 
menu obfitujące w potrawy tradycyjnej 
kuchni polskiej, wykwintne przystawki  
i najlepsze alkohole. Restauracja jest  
częścią Ośrodka Rekreacyjno–Wypoczyn-
kowego „Karpik”, który oferuje ponadto 
organizację imprez okolicznościowych, 
wynajem sal konferencyjnych oraz pokoi 
gościnnych, a także łowisko wędkarskie.

Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp po zatorsku, karp smażony 

Wysokość upustu: 10%
Dostępność upustu: 

w każdy piątek i sobotę

karp po zatorsk
u

, karp smażony

10%
upustu

Graboszyce 192, 32-640 Zator
tel. 33/841 20 50
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Cafe Bar ma swoją siedzibę na Stacji Paliw Orlen przy ulicy  
Wadowickiej. Od 2012 roku lokal zmienił swoją ofertę z szyb-
kich gotowych dań na domową kuchnię z potrawami przygoto-
wywanymi na miejscu. Na gości czeka wiele wyśmienitych dań  
regionalnych, w tym karp.

Cafe Bar s.c. Beata i Halina Wójcik

Podolsze – łowisko wędkarskie
tel. 509 465 914

ul. Wadowicka 61a, 32-640 Zator, tel. 606 722 986
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Potrawy z karpia objęte promocją: karp po zatorsku,  
karp smażony w panierce

Wysokość upustu: 20%
Dostępność upustu: w każdy piątek

Restauracja „REVEL-PUB” serwuje specjały 
kuchni włoskiej, dania obiadowe, wyśmienite  
desery oraz wykwintne alkohole. Koron-
ne miejsce w menu zajmują potrawy z ryb,  
a w szczególności z karpia. Oferta restauracji 
zadowoli zarówno kulinarnych tradycjonali-
stów, jak również poszukiwaczy nowych sma-
ków. Atrakcją lokalu jest akwarium morskie.  
W letnie dni restauracja zaprasza do klima-
tyzowanych sal na zimne drinki i koktajle, 
natomiast w chłodniejszą porę na gorącą  
czekoladę i grzańca.

Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp królewski REVEL 

Wysokość upustu: 20%
Dostępność upustu: 

w każdy piątek w okresie czerwiec-wrzesień
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FPHU Spiżarnia Doliny Karpia s.c.
Spiżarnia Doliny Karpia jest producentem potraw z ryb słod-
kowodnych z terenu Doliny Karpia. Produktem szczególnym 
jest karp wędzony oraz filety karpiowe w zalewie. Ryby można 
nabyć bezpośrednio w zakładzie lub w punkcie sprzedaży na  
Rynku w Zatorze (kram nr 2), czynne w środy w godz. 9.00 – 
11.00 oraz piątki w godz. 14.00 – 16.00.

Potrawy z karpia objęte promocją: 
karp wędzony oraz filety karpiowe  

w zalewie – zakup powyżej 0,5 kg ryb 
Wysokość upustu: 10%

Dostępność upustu: 
w każdą środę w okresie  

od maja do października 
w punkcie sprzedaży na Rynku 

w Zatorze (kram nr 2)

w
w

w
.sp

iz
ar

ni
ad

ol
in

yk
ar

p
ia

.p
l

Brzezinka 104, 34-114 Brzeźnica
tel. 784 377 387

ul. Rynek 14, 32-640 Zator
tel. 33/841 24 99

Restauracja „REVEL-PUB”
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