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...

BIDA GAJOWEGO - OGNISKO. GAJOWY GŁODNY NIE BEDZIE.

GAJOWY SUTO NAJEDZONY.

35 pln

55 pln

79 pln

Kiełbaski z kija
ziemniaczki pieczone z ogniska
Sałata zielona

Kiełbaski z kija
Kaszanka zawijana kiszoną kapustą
ziemniaczki pieczone z ogniska
udo z rusztu

Kiełbaski z kija
ziemniaczki pieczone z ogniska
liść grillowanej karkówki

/os.

z dipem koperkowym

proziaki

z sosem czarci Boruta

smalczyk regionalny

/os.

pod ryżową pierzynką
z salsą paprykową-chrzanową

/os.

z masłem czosnkowo ziołowym i kaszą gryczaną

wiejska kaszanka z rusztu
Ziemniaczki po bieszczadzku

z chrupiącymi skwareczkami

z wiejskim chlebem

zupa gajowego

z ziołami, cebulką, boczkiem, grzybami, oproszone
żółtym serem (możliwy wariant bez boczku)

Ogórek kiszony z beczki
chleb wiejski

puszysta babka ziemniaczana

bigos hultajski
barszczyk czerwony

miejscowy

Napoje

Kawa, Herbata, górska woda z cytryną

z boczkiem i cebulką podana
z sosem grzybowym na wiejskiej śmietanie

sezonowe grillowane warzywA
sałatka chłopska
smalczyk regionalny
z chrupiącymi skwareczkami

Ogórek kiszony z beczki
proziaki
z sosem czarci Boruta

chleb wiejski
miejscowy

Napoje

Kawa, Herbata, górska woda z cytryną i miętą

z paluchami drożdżowymi

Sałatka sezonowa
sezonowe grillowane warzywa
pomidor z cebulką
skropiony sosem

Ogórek kiszony z beczki
smalczyk regionalny
z chrupiącymi skwareczkami

chleb wiejski
Wysokoprocentowy karniaczek
prawdziwej Śliwowicy
Oponki serowe jak dawniej
Napoje

swojski kompot z miejscowych owoców,
sok pomarańczowy, Kawa, Herbata,
górska woda z cytryną i miętą
- danie wegetariańskie

DO BIESIADY DODAJ / WYMIEŃ / ROZWAŻ.
ZUPA GAJOWEGO.

10 pln

PAPRYKA FASZEROWANA.

ŚWIEŻY PSTRĄG Z GRILLA.

19 pln

PYSZNE RACUCHY
Z JABŁKAMI.

DOBRA SZTUKA KARKÓWKI.

14 pln
/os.

1000 pln

z wiejskim chlebem

(250g)

(150g)

/os.

/os.

ryżem, mięsem, serem
i natką pietruszki

6 pln

GRZANIEC MIEJSCOWY.

8 pln

8 pln

NAPOJE.

10 pln

/os.

/os.

z mocniejszym akcentem

/2 szt.

coca-cola, sprite, fanta,
sok pomarańczowy, sok jabłkowy

UDZIEC PROSIAKA.

450 pln

STWÓRZMY COŚ RAZEM :).
twoje propozycje i zmiany

cena do
ustalenia

KARAOKE
Z PROWADZENIEM.

450 pln

IMPREZA TANECZNA
Z PROFESJONALNYM DJ-EM.

900 pln

/os.

/os.

POLECAMY.
UTYTUŁOWANA KAPELA
REGIONALNA / GÓRALSKA.

6 osób

konkursy i zabawy

nagłośnieniem i karaoke

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

