
Prezentujemy Państwu naszą ofertę wyżywienia dla grup.
Przed złożeniem zamówienia, prosimy o zapoznanie się                

z poniższymi zasadami:

Ceny zostały podane dla grup o różnej liczebności (odpo-
wiednie kolumny).
Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku zamó-
wienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla całej grupy. 
Jednak istnieje możliwość zamówienia osobnego wariantu menu dla 
wegetarian.

Wyżywienie dla grupy należy ustalić najpóźniej na 7 dni 
przed planowanym przybyciem. Później część posiłków 
może być niedostępna.
Dostępność wybranych posiłków należy skonsultować z 
recepcją przed upływem ww. terminu.
Podane posiłki dotyczą wyłącznie zamówień grupowych i 
większość z nich nie znajduje się w naszym stałym menu. �



śniadania

parzona/rozpuszczalna, mleko

0,33 l

miód, sok, cytryna, cukier

kawa parzona, rozpuszczalna, herbata czarna, 
woda z cytryną, dodatki

8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

herbata
kawa

8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

16,00 zł 15,50 zł 15,00 zł

kakao
kompot

bufet z napojami

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku zamówienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla 
całej grupy.Jednak istnieje możliwość zamówienia osobnego wariantu menu dla wegetarian.�

napoje

płatki z mlekiem
kukurydziane/czekoladowe/muesli

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

12,50 zł 12,00 zł 11,50 zł

parówki drobiowe
pieczywo | 4 szt.

15,50 zł 14,50 zł 14,00 zł

jajecznica na maśle
z 3 jaj, pieczywo

14,50 zł 13,50 zł 13,00 zł

jajecznica na boczku
z 3 jaj, pieczywo

16,50 zł 15,50 zł 14,50 zł

tosty francuskie wytrawne
z serem i pomidorem | 2 szt.

17,00 zł 16,00 zł 15,00 zł

17,00 zł 16,00 zł 15,00 złtosty francuskie na słodko
na słodko z owocami i dżemem | 2 szt.

20,50 zł 19,50 zł 18,50 złkasza manna
z owocami

25,00 zł 24,00 zł 23,00 zł

25,00 zł 24,00 zł 23,00 zł

34,00 zł 33,00 zł 32,00 zł

wypasiona owsianka
z owocami, bakaliami, miodem

ser, wędlina, świeże warzywa, dżem, płatki z mlekiem, 
pieczywo

zimna płyta

zimna płyta
z opcją zabrania prowiantu na wynos

napoje do śniadań



zupy

rosół

żurek

z makaronem

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

16,00 zł 15,00 zł 14,50 zł

pomidorowa
z makaronem lub ryżem

16,00 zł 15,00 zł 14,50 zł

16,00 zł 15,00 zł 14,50 złogórkowa
z ryżem lub ziemniakami

grochowa
z pieczywem

19,00 zł 18,50 zł 18,00 zł

19,00 zł 18,50 zł 18,00 zł

19,00 zł 18,50 zł 18,00 zł

19,00 zł 18,50 zł 18,00 zł

25,00 zł 24,00 zł 23,50 zł

19,00 zł 18,50 zł 18,00 zł

czosnkowa
z grzankami

19,00 zł 18,50 zł 18,00 zł

z jajkiem i kiełbasą, pieczywo

pieczarkowa
z makaronem

kwaśnica
z ziemniakami, pieczywo

z żeberkiem i ziemniakami, pieczywo
kwaśnica

sezonowa zupa krem
z brokułu, dyni, białych warzyw i innych

35,00 zł 34,00 zł 33,00 złbarszcz czerwony
z krokietem - 1 sztuka

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku 
zamówienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla całej grupy.Jed-
nak istnieje możliwość zamówienia osobnego wariantu 
menu dla wegetarian.�



dania barowe

pampuchy

spaghetti napoli

czyli kluski na parze z sosem owocowym

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

26,00 zł 25,00 zł 24,20 zł

przysłopowe gniocchi
ala carbonara / z masłem rozmarynowym i parmezanem /
buraczane ze szpinakiem i fetą

32,00 zł 30,50 zł 29,00 zł

28,00 zł 27,00 zł 26,00 zł

28,00 zł 27,00 zł 26,00 zł

28,00 zł 27,00 zł 26,00 zł

bogracz
z kluskami, pieczywo

bigos staropolski
pieczywo

34,00 zł 33,00 zł 32,00 zł

36,00zł 35,00 zł 34,00 zł

26,00 zł 25,00 zł 24,00 zł

27,50 zł 26,50 zł 25,50 zł

28,69  zł 27,59 zł 26,48 zł

fasolka po bretońsku
pieczywo

spaghetti bolognese

naleśniki na słodko
z serem / z dżemem | 2 szt.

ze szpinakiem i fetą / po meksykańsku | 2 szt.
naleśniki wytrawne

pierogi
z mięsem / ukraińskie | 8 szt.

36,90 zł 35,50 zł 34,00 złgulasz wieprzowy / drobiowy
z kaszą i ogórem

39,90 zł 38,50 zł 37,00 złgulasz wołowy
z kaszą i ogórem

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku 
zamówienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla całej grupy.
Jednak istnieje możliwość zamówienia osobnego 
wariantu menu dla wegetarian.�



dania główne

krupniok śląski

pierś z kurczaka grillowana

ziemniaki, surówka

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

29,00 zł 28,00 zł 27,00 zł

mielone
ziemniaki, buraczki

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł

ser smażony
frytki / ziemniaki, surówka

kotlet schabowy
frytki / ziemniaki, surówka

44,90 zł 43,50 zł 42,50 zł

42,90 zł 41,50 zł 40,50� zł

karczek pieczony
frytki / ziemniaki, surówka

frytki / ziemniaki, surówka

frytki / ziemniaki, surówka
pstrąg pieczony

rolada śląska
kluski śląskie, czerwona kapusta�

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w 
przypadku zamówienia TAKICH 
SAMYCH DAŃ dla całej grupy.
Jednak istnieje możliwość zamówienia 
osobnego wariantu menu dla wegetarian.�

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł



dania wege

kotlety z soczewicy

kotlety warzywne

frytki / ziemniaki, surówka

napoli

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

36,00 zł 34,50 zł 33,00 zł

kaszotto warzywne 36,00 zł 34,50 zł 33,00 zł

34,00 zł 33,00 zł 32,00 zł

37,00 zł 35,00 zł 34,00 zł

36,00 zł 34,50 zł 33,00 zł

spaghetti 

spaghetti 
ze szpinakiem i fetą

36,00 zł 34,50 zł 33,00 zł

37,00 zł 35,00 zł 34,00 zł

36,00 zł 34,50 zł 33,00 zł

ratatouille
z ryżem

z ryżem

frytki / ziemniaki, surówka

dal z kalafiora

gołąbki warzywne
bez zawijania w sosie pomidorowym, frytki / ziemniaki

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku 
zamówienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla całej grupy.
Jednak istnieje możliwość zamówienia osobnego 
wariantu menu dla wegetarian.�

Po uzgodnieniu, dania dostępne także 
w wersji vegan



menu 
ogniskowe

oscypek 

karczek marynowany na ruszt

z żurawiną | 2 szt.

Cena/os. dla grup liczących:�

Cena za kociołek

15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

16,00 zł 15,00 zł 14,00 zł

chleb ze smalcem
lub wegańskim smalcem i ogórem

19,00 zł 18,00 zł 17,00 zł

19,50 zł 19,00 zł 18,50 złkiełbasa ogniskowa
ketchup, musztarda, pieczywo

kiełbasa biała
ketchup, musztarda, pieczywo

22,00 zł 21,50 zł 20,50 zł

29,90  zł 28,50 zł 27,50 zł

29,90  zł 28,50 zł 27,50 zł

29,90  zł 28,50 zł 27,50 zł

25,00 zł 23,50 zł 22,50 zł

490,00 zł 470,00 zł 450,00 zł

490,00 zł 470,00 zł 450,00 zł

ziemniaczki pieczone
sos czosnkowy | 5 szt.

19,00 zł 18,00 zł 17,00 zł

sos, pieczywo

pierś z kurczaka na ruszt
sos, pieczywo

szaszłyk 
warzywno-mięsny/ warzywn | 1 szt.

żurawina | 1 szt.
camembert

duszonki z gara
-10-15 porcji / ok. 0,5 l na porcję

kociołek z żebrem
-10-15 porcji / ok. 0,5 l na porcję

Ceny menu ogniskowego zawierają: przygotowanie miejsca ogniskowego, zapewnienie opału 
na czas ognisko (zakup, transport, cięcie, rąbanie) + rozpałkę, naczynia i sztućce jednorazowe, kijki 

ogniskowe lub ruszt, wywóz śmieci.

Dania typu duszonki uwzględniają wielogodzinny czas przygotowania posiłku. 
Pozostałe pozycje do samodzielnego upieczenia na ogniu.

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku zamówienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla 
całej grupy. Jednak istnieje możliwość zamówienia osobnego wariantu menu dla wegetarian.�



na słodko

na wytrawnie

ciasto domowe

sałatka gyros

na zimno

1 kg.

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

15,50 zł 15,00 zł 14,50 zł

deser w słoju 21,00 zł 20,00 zł 19,00 zł

21,90 zł 20,81 zł 19,71 zł

14,00 zł 13,50 zł 13,00 zł

19,50 zł 19,00 zł 18,00 zł

miska owoców

tymbaliki/tymbaliki wege
1 szt.

21,00 zł 20,50 zł 20,00 zł

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł

39,90 zł 38,50 zł 37,00 zł

sałatka jarzynowa
150 g

150 g

150 g

sałatka z pstrągiem

sałatka z łososiem
150 g

pasztecik

33,00 zł 31,00 zł 29,00 zł

36,00 zł 34,00 zł 32,00 zł

deska serów
pieczywo, masło, żurawina | 150 g

14,00 zł 13,50 zł 13,00� zł

deska wędlin
pieczywo, masło | 150 g

z mięsem/szpinakiem/kapustą i grzybami� | 1 szt.

Podane ceny obowiązują WYŁĄCZNIE w przypadku zamówienia TAKICH SAMYCH DAŃ dla całej 
grupy. Jednak istnieje możliwość zamówienia osobnego wariantu menu dla wegetarian.�

dodatki
przystawki



napoje

woda z cytryną

Cena/os. dla grup liczących:�
15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

9,00 zł 8,50 zł 8,00 zł

herbata
miód, sok, cytryna, cukier

8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

kawa
parzona/rozpuszczalna, mleko

8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

ziołowo-owocowy napar Marysi 13,00 zł 12,00 zł 11,50 zł

lemoniada 13,00 zł 12,00 zł 11,50 zł

czekolada na gorąco 15,50 zł 15,00 zł 14,00 zł

kompot 8,50 zł 8,00 zł 8,00 zł

Cola/Fanta/Sprite
mała | 0,5 l

8,44 zł 7,88 zł 7,31 zł

Cola/Fanta/Sprite 
średnia | 0,85 l

12,83 zł 11,67 zł 10,50 zł

17,78 zł 16,67 zł 15,56 zł

6,00 zł 5,60 zł 5,20 zł

10,00 zł 9,50 zł 9,00 zł

Cola/Fanta/Sprite 
duża | 1,5l

0,5 l
woda mineralna 

woda mineralna 
1,5 l

8,00 zł 7,50 zł 7,00 zł

12,50 zł 12,00 zł 11,00 zł

16,00 zł 15,50 zł 15,00� zł

sok owocowy
0,33 l

0,33 l

1 l
sok owocowy

bufet z napojami�
kawa parzona \ rozpuszczalna, herbata czarna, 
woda z cytryną, dodatki



alkohole

więcej procentów

piwo lane  

Baileys

małe | 0,3 l 

Cena/os. dla grup liczących:�

Cena za butelkę:

15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

11,00 zł 11,50 zł 11,00 zł

piwo lane  
duże | 0,5 l

14,50 zł 14,00 zł 13,50 zł

16,00 zł 15,50 zł 15,00 zł

17,00 zł 16,00 zł 15,00 zł

113,40 zł 107,10 zł 100,80 zł

161,28 zł

piwo butelkowe
czeskie / regionalne | 0,5 l�

wino grzane 
z nutą rozmarynu | 0,3 l

czysta | 0,5 l

0,5 l

0,7 l

181,44 zł 171,36 zł

105,30 zł 99,45 zł 93,60 zł

147,42 zł 139,23 zł 131,04 zł

192,78 zł 182,07 zł 171,36 zł

113,40 zł 107,10 zł 100,80 zł

Baczewski

Becherovka

Becherovka
0,7 l

0,7 l
Capitan Morgan 

Folwark Janików
0,5 l

192,78 zł 182,07 zł 171,36 złJack Daniels 
0,7 l

192,78 zł 182,07 zł 171,36 złJagermeister 
0,7 l

carmel | 0,5 l 

105,30 zł 99,45 zł 93,60 zł

170,10 zł 160,65 zł 151,20 zł

113,40 zł 107,10 zł 100,80 zł

113,40 zł 107,10 zł 100,80 zł

Krupnik tradycyjny

Malibu
0,7 l

0,5 l
Martini Bianco

Martini Fiero 
0,5 l



alkohole

Żołądkowa

Cena za butelkę
 dla grup liczących:�

15-29 os. 30-49 os. od 50 os.

85,00 zł 80,00 zł 75,00 zł

105,30 zł 99,45 zł 93,60 zł

93,60 zł

Prosecco
0,7 l

biały | 0,5 l

0,7 l

gorzka | 0,5 l

105,30 zł 99,45 zł

181,44 zł 171,36 zł 161,28 zł

162,00 zł 153,00 zł 144,00 zł

192,78 zł 182,07 zł 171,36 zł

65,00 zł 60,00 zł 55,00 zł

Rum 

Tullamore Dew 
0,7 l

170,10 zł 160,65 zł 151,20 złSeagram's Gin 

Stroh 80 % 
0,5 l

srebrna | 0,7 l
Tequilla Josecuervo 

Wino
czerwone | 0,7 l

65,00 zł 60,00 zł 55,00 złWino
białe | 0,7 l

27,00 zł 24,00 zł 20,00 złWino
czerwone | 185 ml

białe | 185 ml

27,00 zł 24,00 zł 20,00 zł

105,30 zł 99,45 zł 93,60 zł

81,00 zł 76,50 zł 72,00 zł

105,30 zł 99,45 zł 93,60 zł�

Wino

Wiśniówka
Cherry Cordial | 0,5 l

0,5 l
Żubrówka Biała / Soplica

Żubrówka z trawą 
0,5 l

wycena indywidualnaPiccolo / Szampan
105,30 zł 99,45 zł 93,60 złPiołunówka (Nisskosher) 

0,5 l
27,00 zł 24,00 zł 20,00 złProsecco

200 ml

W przypadku zakupu alkoholu "na kieliszki", wycena zostanie podana indywidualnie.�
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