
biesiada
grillowa
i ognisko

Na Zielonej polanie ogień palą, ogień płonie leci dym, iskiereczki lecą z nim. Ognisko płonie, drzewo trzeszczy, komar nadleci i zabrzęczy.
panowie na gitarach grają, panie śpiewają. Sowie spać się zachciało, Biesiadnicy nad wszystkim czuwają i przy tym kiełbaski zajadają...

https://www.zielonapolana.com.pl/


95 zł
/os.

GAJOWY SUTO NAJEDZONY.

Kiełbaski z kija
ziemniaczki pieczone z ogniska

liść grillowanej karkówki
z masłem czosnkowo ziołowym i kaszą gryczaną

Ziemniaczki po bieszczadzku
z ziołami, cebulką, boczkiem, grzybami, oproszone

żółtym serem (możliwy wariant bez boczku)

bigos hultajski
barszczyk czerwony lub żur regionalny

Sałatka sezonowa
sezonowe grillowane warzywa

Decha gajowego
Proziaki z masłem czosnkowym, Sery regionalne,

Smalczyk regionalny ze skwareczkami,
ogórek kiszony z beczki

2 rodzaje chleba wiejskiego
Wysokoprocentowy karniaczek

prawdziwej Śliwowicy
Napoje

swojski kompot z miejscowych owoców,
Kawa, Herbata, górska woda z cytryną i miętą

75 zł
/os.

GAJOWY GŁODNY NIE BEDZIE.

Kiełbaski lub kaszanki
z ogniska lub grilla

ziemniaczki pieczone z ogniska
drób z rusztu

pod ryżową pierzynką z warzywami

Kartoflanka regionalna
Zapiekanka podkarpacka
Co było to Gazdynia wsadziła

boczek, warzywa, ser, przyprawy

sezonowe grillowane warzywA
decha drwala

smalczyk regionalny, proziaki z masłem czosnkowym,
ogórek kiszony z beczki

chleb wiejski
miejscowy

Napoje
Kawa, Herbata, górska woda z cytryną

25 zł
/os.

BIDA GAJOWEGO Z KIJA.

Kiełbaski z kija
ziemniaczki z ognia

domowy chleb
ketchup / musztarda
smalczyk regionalny

- danie wegetariańskie

ognisko grill / ognisko Biesiada na bogato / grill / ognisko

zielona polana resort

https://www.zielonapolana.com.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCGOhiHzTu5QQaaHgCgQ6gVw?feature=watch
https://www.facebook.com/OsrodekZielonaPolana
https://www.instagram.com/komplekszielonapolana/
https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g3223362-d3444466-Reviews-Kompleks_Wypoczynkowy_Zielona_Polana-Dubiecko_Subcarpathian_Province_Southern_Poland.html


DO BIESIADY DODAJ / ROZWAŻ.

POLECAMY.

1250 zł
UTYTUŁOWANA KAPELA
REGIONALNA / GÓRALSKA.
6 osób 

300 zł
SYTY KOCIOŁEK
GALICYJSKI Z OGNIA.
15 porcji 

950 zł
IMPREZA TANECZNA
Z PROFESJONALNYM DJ-EM.
nagłośnieniem i karaoke

KARAOKE
Z PROWADZENIEM.
konkursy i zabawy

450 zł

550 zł

10 zł
/os.

ZUPA GAJOWEGO.
z wiejskim chlebem 

25 zł
/os.

ŚWIEŻY PSTRĄG Z GRILLA.
(250g)

cena do
ustalenia

STWÓRZMY COŚ RAZEM :).
twoje propozycje i zmiany

9 zł
/os.

GRZANIEC MIEJSCOWY.
z mocniejszym akcentem

UDZIEC PROSIAKA.
ok. 25 porcji

10 zł
/os.

NAPOJE.
coca-cola, fanta, sprite

8 zł
/os.

NAPOJE.
sok pomarańczowy, sok jabłkowy

ŻYCZYMY SMACZNEGO I DOBREJ ZABAWY :).
ceny brutto 8% vat.

zielona polana resort

8 zł
/2 szt.

PYSZNE RACUCHY
Z JABŁKAMI.

https://www.zielonapolana.com.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCGOhiHzTu5QQaaHgCgQ6gVw?feature=watch
https://www.facebook.com/OsrodekZielonaPolana
https://www.instagram.com/komplekszielonapolana/
https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g3223362-d3444466-Reviews-Kompleks_Wypoczynkowy_Zielona_Polana-Dubiecko_Subcarpathian_Province_Southern_Poland.html

