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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil na
kuligu z degustacją regionalnych alkoholi!
Od kilku lat istnym hitem jest organizacja degustacji regionalnych alkoholi podczas kuligów. Mamy dla Was dwie
propozycje za 55 zł / os oraz za 97 zł / os. Tradycja produkcji wódek regionalnych w Beskidach sięga XIX wieku,
najbardziej znanymi trunkami z tamtego okresu jest warzonka i miodonka. Dla podtrzymania i krzewienia tych regionalnych powstało
szereg regionalnych wódek, które mogą Państwo degustować podczas biesiady góralskiej przy ognisku na zbójnickim kuligu.

Koszt degustacji 55 zł brutto/ osoba + 500 – 1000 zł brutto - aranżacja stanowiska.
W cenie:
Warzonka x 4 / kieliszki 38 % - podawana na ciepło
Miodonka x 2 / kieliszki 35% - podawana na ciepło
Macidula x 1 /kieliszek 40%
Kurwica drink „ BIAŁA ZADYMA” 40% klasy Premium
Góralska kawa /Stara kurwica 16 lat leżakowana w dębowych beczkach
Zbójnicka herbata/ Przekurwica o mocy 50 %
Pokaz prowadzony jest przez Mistrza sztuki barmańskiej.
Możemy przeprowadzić również degustację z pokazem i opowieściami związanymi z lokalnymi alkoholami w opcji

NO LIMIT! Bez limitu! Ile zdołasz wypić tyle wypijesz!

Koszt degustacji 97 zł brutto/ osoba + 500 zł brutto - aranżacja stanowiska.
W cenie:
MIX alkoholi zwalający z nóg
drinki na bazie piwa i rumu (np. drink z rumem i piwem imbirowym. Składniki: rum, piwo imbirowe, tabasco, plasterki limonki, lód
zbójeckie nalewki na ciepło
grzane wino (Zbójnickie Grzane)
Porterówka (unikatowa wódka na żywieckim piwie PORTER)
piwa z Grupy Żywiec i mikrobrowarów z Czech i Słowacji.

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

Rezerwacja zbójnickiej degustacji: 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
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
Ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 ŻYWIEC
NIP: 5532306340 REGON: 240745145
Tel/fax +48 33 4759652 | Mobile +48 609789879
e-mail: marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl

NASZE MARKI

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®|

