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Góralska Agencja Eventowa| Kapela Góralska Karpackie Zbóje| Gawędziarz Jacenty Ignatowicz| DJ Janosik| Góralski Catering| Sklep Góralski Parzenica| Wypożyczalnia Strojów 
Góralskich| Biuro Podróży Żywieckie Centrum Turystyki| Biuro Podróży Beskidy Travel| Sylwester w Beskidach| Wielkanoc w górach| Bilety Lotnicze| Ubezpieczenia| Przewodnik 

Beskidzki| Organizacja Kuligów| Informacja Turystyczna| Fundacja Zbójnicki Szlak| Szlak Zbójników Karpackich®| Park Tematyczny Zbójnikolandia®| 
 

Decha serów regionalnych na biesiadzie podczas kuligu 
 

Podczas biesiady zbójnickiej w trakcie kuligu 
polecamy degustację regionalnych serów. 

Degustację jesteśmy w stanie przeprowadzić w 

kilkudziesięciu miejscowościach w Beskidach! Nasze 
sery pochodzą z certyfikowanych bacówek z Beskidów 

i Podhala. Są najwyższej możliwej jakości.  Imprezy w 
naszych kolibach organizujemy o każdej porze roku! 

 

Specjalnie dla Was podczas biesiady 
zbójnickiej w trakcie kuligu przygotujemy 

drewniane dechy pełne regionalnych serów 
owczych, kozich, oscypki, bundz, bryndzę, 

redykołki, korbacze, sery pleśniowe długo 

dojrzewające, sery żółte długo dojrzewające, 
kremowe, białe, wędzone, sery białe i koreczki 

serowe. To idealne rozwiązanie dla fanów 
regionalnych specjałów w trakcie zabawy lub 

degustacji alkoholi. 
 

Cena: 28 zł / os.  
 

Ponadto jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa podczas kuligu białego lub zielonego: 
 

 Pokaz wyrobu bundzu (oferta sezonowa podczas zielonych kuligów). Czas trwania pokazu: 1 h. Cena: 25 zł / os. 
 

 Prelekcję pasterską (oferta całoroczna) na temat tradycyjnego kulturowego wypasu owiec w Karpatach – jego 

znaczenia dla zachowania dziedzictwa kulturowego i  bioróżnorodności  oraz degustacja tradycyjnych serów 
regionalnych. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tematyką gospodarki pasterskiej, wpływu owiec na 

zachowanie bioróżnorodności oraz przedstawienie codziennego życia pasterzy na hali. Cena 27 zł/os. 
 

Specjalności naszej kuchni: 

 
Chcesz zobaczyć jak wyglądają nasze imprezy? Nie ma sprawy! Zapraszamy do oglądnięcia naszych zdjęć i filmów. 
 
Zobacz zdjęcia kapeli góralskiej Karpackie Zbóje 
 
Zobacz zdjęcia z naszych innych imprez 
 
Zobacz filmy z naszych imprez 
 

Rezerwacja zbójnickiej biesiady: Zamówienia można składać kontaktując się z nami:  
e-mail:  biuro@janosik.info Tel/fax. 33 475 96 52, 609 789 879, 606 786 213  

www.janosik.info   www.kuligi.beskidy.com.pl  www.zielonekuligi.pl 

https://www.facebook.com/KapelaGoralskaKarpackieZboje/photos_stream?tab=photos_albums
http://www.goralomania.pl/realizacje
https://www.youtube.com/channel/UClfu1kT6yx47vaMOaKd6eKw/featured
mailto:biuro@janosik.info
http://www.janosik.info/
http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
http://www.zielonekuligi.pl/

