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Wieczór, kiedy przy bezchmurnym niebie nad Bugiem rozpościera się malowniczy 
widok na zachód słońca to najlepszy czas na rozpoczęcie ogniska. Przy dużym palenisku 
znajdzie miejsce grupa 50 osób. Obrotowy ruszt nad płonącym stosem drewna pozwala na 
dobre wypieczenie potraw, z których aromat niesie się daleko, a apetyt rośnie. Przy ognisku 
można spędzać czas do rana, biesiadować przy muzyce z głośników lub granej na żywo. 
 
 

PIKNIK GRILLOWY Z OGNISKIEM I 35 zł/ os. 

 
Na ruszcie: 
 

• kiełbasa  
• kaszanka 
• szaszłyk warzywny 
• ziemniaki w folii z masłem  

i przyprawami  
 

Na szwedzkim stole: 
 

• ogórki kiszone/ konserwowe  
• pomidory z cebulką 
• pieczywo  
• sosy (ketchup, musztarda)  
• napoje gazowane, sok 100%, woda 

 
 

PIKNIK GRILLOWY Z OGNISKIEM II 45 zł/ os. 

 
Na ruszcie: 
 

• karkówka z rusztu  
• kiełbasa  
• kaszanka 
• szaszłyk warzywny 
• skrzydełko z kurczaka 
• ziemniaki w folii z masłem  

i przyprawami  
 

Na szwedzkim stole: 
 

• ogórki kiszone/ konserwowe  
• pomidory z cebulką 
• sałatka grecka z sosem winegret 
• smalczyk do smarowania 
• pieczywo  
• sosy (ketchup, musztarda)  
• napoje gazowane, sok 100%, woda 
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PIKNIK GRILLOWY Z OGNISKIEM III 55 zł/ os. 

 
Na ruszcie: 
 

• grochówka z kotła 
• karkówka z rusztu  
• kiełbasa  
• kaszanka 
• szaszłyk warzywny 
• skrzydełko kurczaka 
• ziemniaki w folii z masłem  

i przyprawami  
 

 

Na szwedzkim stole: 
 

• ogórki kiszone/ konserwowe  
• pomidory z cebulką 
• sałatka grecka z sosem winegret 
• smalczyk do smarowania 
• pieczywo  
• sosy (ketchup, musztarda, czosnkowy)  
• napoje gazowane, sok 100%, woda 
• stolik kawowy 
• ciasto drożdżowe prosto z pieca 

 
 

DANIE Z KOCIOŁKA  7 zł/ os. 
 

Specjalnością jest kociołek. Po długim czasie spędzonym w żarze kociołek jest 
gotowy. Mięsno- warzywne danie oparte na prostych produktach dzięki długiemu pieczeniu 
w żeliwie staje się pyszną, aromatyczną potrawą, której smak nie ma sobie równych. 

 
 

AKORDEON  
 

W czasie ogniska może Państwu umilić czas akordeon na żywo, serwując m.in. 
biesiadne piosenki i muzykę podlaskiego regionu. Cena przyjazdu i występu to około 350 
zł (w zależności od czasu trwania). Muzyk jest doświadczonym instrumentalistą ze 
znajomością szerokiego repertuaru, grywał na wielu przyjęciach, rozkręcał zabawę m.in. na 
weselach, imprezach Sylwestrowych pełniąc również rolę wodzireja. 

 
 


