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Oferta na grilla lub ognisko przy altanie 
 
 

Proponujemy Państwu dwie możliwości ogniska: 

 
 Danie główne oraz napoje  40 zł/ osobę 

 Danie główne, zimny bufet regionalny oraz napoje 100 zł / osobę 

 

 
Proponujemy Państwu trzy możliwości grilla z 

obsługą 

 
 Propozycja I  70 zł/ osobę 

 Propozycja II  90 zł/ osobę 

 Propozycja III  130 zł/ osobę 
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DANIE GŁÓWNE ORAZ OGNISKO 40 zł/ osobę. 
 

ZUPA:  
Żurek lub kwaśnica 

DANIA GŁÓWNE:  
Kiełbasa do samodzielnego upieczenia 

Pieczywo 
Musztarda, Ketchup 

NAPOJE:  
Soki owocowe, Woda mineralna 

Kawa / herbata 
Coca-Cola, Fanta, Sprite 

 

 
BUFET REGIONALNY ORAZ OGNISKO 100 zł/ osobę. 

ZAKĄSKI ZIMNE I SAŁATKI: 
 

 Deska serów regionalnych (bundz, oscypek, korboc),  
Mięsa pieczone i wędzone, pasztety własnego wyrobu,  

Sałatka góralska,  
Ogórki kiszone,  
Sos czosnkowy,  
Chleb wiejski 

ZUPA:  
Żurek lub kwaśnica 

DANIA GŁÓWNE:  
Kiełbasa do samodzielnego upieczenia, 

Kaszanka, 
Musztarda, Ketchup 

NAPOJE:  
Soki owocowe, Woda mineralna 

Kawa / herbata 
Coca-Cola, Fanta, Sprite 
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BUFET REGIONALNY ORAZ GRILL Z OBSŁUGĄ 
 
 

PROPOZYCJA 1: 70 zł / osoba 
 

Kiełbasa z grilla (możliwość samodzielnego upieczenia na ognisku) 
Karczek z grilla 

Ziemniaki w folii 
Mix sałat z sosem winegret 

Pieczywo 
Musztarda, ketchup 

NAPOJE:  
Soki owocowe, Woda mineralna, 

Kawa / herbata,  
Coca-Cola, Fanta, Sprite 

 
 

PROPOZYCJA 2: 90 zł / osoba 
 

Kiełbasa z grilla (możliwość samodzielnego upieczenia na ognisku) 
Karczek z grilla 

Warzywa grillowane 
Ziemniak w folii 

Moskole 
Oscypek z grilla 

Mix sałat z sosem winegret 
Ogórek kiszony 

Pieczywo 
Musztarda, ketchup 

NAPOJE:  
Soki owocowe, Woda mineralna, 

Kawa / herbata,  
Coca-Cola, Fanta, Sprite 
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PROPOZYCJA 3: 130 zł / osoba 
 

Kiełbasa z grilla (możliwość samodzielnego upieczenia na ognisku) 
Kwaśnica lub Żurek 

Karczek z grilla 
Kaszanka 

Pstrąg pieczony w folii 
Ziemniaki w folii 

Warzywa grillowane 
Moskole 

Oscypek z grilla 
Mix sałat z sosem winegret oraz sałatka szwedzka 

Ogórek kiszony 
Pieczywo 

Musztarda, ketchup, sos czosnkowy 
NAPOJE:  

Soki owocowe, Woda mineralna, 
Kawa / herbata,  

Coca-Cola, Fanta, Sprite 
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Dodatkowe Informacje 

 
1. Serwis jest podawany na jednorazowych naczyniach. 

2. Jest możliwość zamówienia „piwo beczkowe”. W cenie jest wliczony syrop 

smakowy. Koszt wynosi 330 zł za beczkę 30 L lub 550 zł  za beczkę 50 L.  

3. Jest możliwość domówienia wina grzanego. Cena  wynosi 205zł za 5L. Wino jest 

podane w warniku do samodzielnego nalewania.   

4. Dla oferty grilla z obsługą kucharza, kucharz będzie dostępny na czas 

zaserwowania dania głównego z grilla. Po wydaniu dania głównego, goście 

obsługują się samodzielnie.   

5. Oferujemy obsługę kelnerską, która zaopiekuje się donoszeniem oraz porządkiem w 

godzinach otwarcia karczmy. Jest możliwość wydłużenia czasu. Za każdą godzinę 

przedłużenia, cena wynosi 50 zł. Można zostać dłużej, tylko nie będzie dostępu do 

karczmy ani obsługi z naszej strony.  

6. Zapewniamy drzewo na ognisko które zostanie przygotowane do łatwego 

samodzielnego rozpalania.  

7. Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą na odbycie się takowej imprezy, zostanie po 

wcześniejszym ustaleniu przeniesione do karczmy.  Dania z grilla zostaną wydane 

przez kucharzy.  

8. Każda oferta ma wliczone soki w dzbankach, wodę mineralną, napoje ciepłe (kawa, 

herbata), oraz napoje zimne gazowane w nieograniczonych ilościach.  
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