
 

 

 

 

PIKNIK  
 

Oferta menu piknikowego w podanych cenach jest dostępna dla grup od 100 osób dorosłych. 

W przypadku mniejszej liczby osób wycena indywidualna. 

Przedłużenie menu powyżej 6h to dodatkowy koszt 10 zł od osoby za każdą kolejną godzinę 

 

MENU I 

GORĄCY KOCIOŁEK 

Grochówka na wędzonce 

DANIA GRILLOWE 

Karczek wieprzowy marynowany w musztardzie, majeranku i papryce 

Pierś z kurczaka 

Kiełbasa śląska 

Kaszanka z cebulą 

Warzywa sezonowe grillowane, marynowane w oliwie ze świeżymi ziołami 

Ziemniaki pieczone w ziołach 

BUFET SURÓWKOWY 

Surówka z białej kapusty z jabłkiem i chrzanem 

Surówka z marchewki z rodzynkami 

Ogórek kiszony/małosolny 

DODATKI 

Domowy smalec na wędzonce 

Wybór pieczywa 

Ketchup 

Musztarda 

Sos czosnkowy 

Czas uzupełniania do 4h       Czas uzupełniania do 6h 

Cena 57 zł netto/osoba      Cena 70 zł netto/osoba 

 



 

 

 

 

PIKNIK  
 

Oferta menu piknikowego w podanych cenach jest dostępna dla grup od 100 osób dorosłych. 

W przypadku mniejszej liczby osób wycena indywidualna. 

Przedłużenie menu powyżej 6h to dodatkowy koszt 10 zł od osoby za każdą kolejną godzinę 

 

MENU II 

GORĄCY KOCIOŁEK 

Grochówka na wędzonce 

Krem z sezonowych warzyw 

DANIA GRILLOWE 

Pstrąg z masłem ziołowym 

Szaszłyk drobiowy 

Skrzydełka z kurczaka na ostro 

Karczek wieprzowy marynowany w musztardzie, czosnku i ziołach 

Kiełbasa biała 

Kiełbasa śląska 

Kaszanka z cebulą 

Warzywa sezonowe  

Ziemniaki pieczone w ziołach 

Wybór sałat z warzywami i sosem do samodzielnej kompozycji 

Sałatka grecka z sosem ziołowym 

Surówka z białej kapusty z winegretem jabłkowym 

Surówka z czerwonej kapusty z olejem lnianym 

Ogórek kiszony/małosolny 

DODATKI 

Domowy smalec na wędzonce 

Wybór pieczywa 

Ketchup 



 

 

 

 

PIKNIK  
 

Oferta menu piknikowego w podanych cenach jest dostępna dla grup od 100 osób dorosłych. 

W przypadku mniejszej liczby osób wycena indywidualna. 

Przedłużenie menu powyżej 6h to dodatkowy koszt 10 zł od osoby za każdą kolejną godzinę 

 

Musztarda 

Sos czosnkowy 

Sos koperkowy 

DESERY 

Owoce sezonowe 

Ciasto drożdżowe z owocami 

STACJE KUCHARSKIE (każda do 1h) 

Pierogi z kapustą i grzybami, ruskie, z mięsem, ze szpinakiem (jeden rodzaj do wyboru) 

Bigos/młoda kapusta z koperkiem – sezonowo 

Kaszotto z leśnymi grzybami 

 

Czas uzupełniania do 4h       Czas uzupełniania do 6h 

Cena 79 zł netto/osoba      Cena 89 zł netto/osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIKNIK  
 

Oferta menu piknikowego w podanych cenach jest dostępna dla grup od 100 osób dorosłych. 

W przypadku mniejszej liczby osób wycena indywidualna. 

Przedłużenie menu powyżej 6h to dodatkowy koszt 10 zł od osoby za każdą kolejną godzinę 

 

MENU DLA DZIECI 

ZUPA 

Pomidorowa z makaronem – 250ml 

DANIA CIEPŁE 

Udko z kurczaka – 150 gram 

Paluszki drobiowe w panierce – 130 gram 

Frytki – 150 gram 

Kolby kukurydzy – 80 gram 

DODATKI 

Surówka z marchewki i jabłka – 120 gram 

Wybór pieczywa – 60 gram 

Słodkie bułeczki – 2 sztuki/osoba 

Ketchup 

Musztarda 

 

Cena 39 zł netto/osoba 

Oferta obowiązuje dla dzieci w wieku 3-13 lat, dzieci do 3 r. ż GRATIS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIKNIK  
 

Oferta menu piknikowego w podanych cenach jest dostępna dla grup od 100 osób dorosłych. 

W przypadku mniejszej liczby osób wycena indywidualna. 

Przedłużenie menu powyżej 6h to dodatkowy koszt 10 zł od osoby za każdą kolejną godzinę 

 

OPCJE DODATKOWE: 

Owoce sezonowe – 5 zł netto/osoba 

Lody na patyku – 3 zł netto/1 sztuka 

Hot-dog – 3 zł netto/1 sztuka 

Gofry z dodatkami (bita śmietana, cukier puder, konfitury owocowe) – 5 zł netto/sztuka 

Popcorn + wata cukrowa – 5 zł netto/osoba 

Grillowane Tofu z ziołami – 5 zł netto/osoba 100 gram 

Szaszłyk warzywny z pieczarkami – 5 zł netto/osoba 150 gram 

Halloumi – 10 zł netto/osoba 100 gram 

Pstrąg – 5 zł netto/osoba/100 gram 

Ciasto drożdżowe – 5 zł netto/osoba 150 gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIKNIK  
 

Oferta menu piknikowego w podanych cenach jest dostępna dla grup od 100 osób dorosłych. 

W przypadku mniejszej liczby osób wycena indywidualna. 

Przedłużenie menu powyżej 6h to dodatkowy koszt 10 zł od osoby za każdą kolejną godzinę 

 

NAPOJE 

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH 1 

Kawa 

Herbata 

Woda mineralna gazowana/niegazowana 

Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) 

Czas uzupełniania do 4h       Czas uzupełniania do 6h 

Cena 20 zł netto/osoba      Cena 28 zł netto/osoba 

Dodatkowa godzina 7 zł netto/osoba 

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH 2 

Kawa 

Herbata 

Woda mineralna gazowana/niegazowana 

Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) 

Napoje gazowane (Coca-cola, Fanta, Sprite) 

Czas uzupełniania do 4h       Czas uzupełniania do 6h 

Cena 30 zł netto/osoba      Cena 35 zł netto/osoba 

Dodatkowa godzina 9 zł netto/osoba 

ALKOHOLE 

Piwo Żywiec beczka 30l – 450 zł netto 

Wino domowe białe/czerwone 0,75l – 45 zł netto 


