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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®| 
 

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil na 
kuligu z pieczeniem całego prosiaka, barana, dzika! 

 
Podczas zbójnickich kuligów idealnie sprawdza się biesiada zbójnicką z pieczeniem całego prosiaka, barana 

lub dzika! Nasz szef kuchni na Waszych oczach rozporcjuje smakowite, pachnące ziołami mięso.  
To prawdziwe kulinarne show! To nasza specjalność już od 10 lat! Oferta dla grup zorganizowanych oraz 

rodzin.  
 

Cena już od: 885 zł/szt. Cena uzależniona jest od wagi. 

 
Oferta możliwa do zrealizowania co najmniej na 10 dni przed kuligiem, gdyż mięso musi zamarynować się  

w przyprawach i ziołach. 

 
Ponadto możemy specjalnie dla Was zorganizować zimną płytę z przekąskami z dziczyzny: kiełbasa z dzika, 

kiełbasa z sarny, kiełbasa z jelenia, kabanosy, góralskie, góralskie sery. 
 
Oferta biesiady z pieczeniem prosiaka, barana lub dzika to propozycja dla koneserów góralskiej sztuki kulinarnej, 
pracowników firm, którzy uwielbiają unikatowe atrakcje, doskonałe mięsiwo przygotowane według starodawnych receptur. 
Skosztujcie pieczonego barana lub dzika. Powiemy Wam jak właściwie przygotować mięso i w jaki sposób je upiec. Czekając na 
„dojście” potrawy opowiemy Wam tutejsze legendy o zbójnikach i poznacie historię naszej okolicy. Towarzyszyć nam będą różne gry  
i zabawy integracyjne oraz własnoręcznie przygotowane zbójeckie nalewki. To propozycja dla osób lubiących doskonałą zabawę  
z Karpackimi Zbójami. Idealnie do biesiady zbójnickiej z pieczeniem całego prosiaka, dzika, barana sprawdza się zabawa z kapelą góralską 
Karpackie Zbóje, muzyką biesiadną, dyskoteką w stylu FOLK połączoną z karaoke po góralsku, dancingiem, napadem zbójnickim, animacją 
gawędziarza, który przeprowadzi różne wesołe zabawy integracyjne. W każdej z naszych zbójeckich kolib w Beskidach uraczymy Was 
pysznymi specjałami kuchni regionalnej. Imprezy w naszych kolibach organizujemy o każdej porze roku! 

 
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/

