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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
w Żywcu – stolicy polskiego piwa, podczas biesiady piwnej z wieloma 

atrakcjami w Browarze Żywieckim. 
 

Złocisty napój z Żywca od 1856 r. warzony jest u podnóża Skrzycznego z niezmienną i godną 
najwyższego podziwu starannością. Nad wyborną jakością „Żywca” od XIX w. czuwały pokolenia 

piwowarów, pracujących w browarze. Dlatego już sto lat temu pisano: „Znawcy i smakosze piją 
tylko piwo z Browaru w Żywcu”, prawda ta jest aktualna również i współcześnie! 

 

   
 

Idealny pomysł na piwny event firmowy w Żywcu! Hej!  
 

Oferta organizacji biesiady piwnej w Browarze Żywieckim 

 
Przedstawiamy ofertę zorganizowania oryginalnej Biesiady Piwnej w Browarze 
Żywieckim w Żywcu. Wyśmienita zabawa połączona z dynamicznymi konkursami i zabawami 

oraz degustacją zawsze świeżych piw żywieckich jest idealnym zwieńczeniem wizyty w 

żywieckim browarze. Charakter imprezy dopasowujemy do oczekiwań Klienta.  
 
Oferujemy następujące rodzaje oprawy artystycznej: 
 
występ kapeli góralskiej Karpackie Zbóje: cena od 1000- pln 
kabaret góralski połączony z zabawami i konkursami: cena od 1.500- pln 
wieczór irlandzki z występem zespołu CARRANTUOHILL: cena od 7.000,00- pln 

wieczór bawarski z występem zespołu BIER BOYS: cena od 8.000,00- pln 
występ zespołu muzycznego (cover, jazz, swing, itp.): od 2.000- pln 
muzyka mechaniczna (DJ): od 1000,00- pln 
zestaw zabaw i konkursów piwnych (np. picie piwa z kufla o wadze 5 kg, konkurs picia piwa z 
butelki przez smoczek, konkurs na rozpoznawanie gatunków piw, itp): cena od 600,00- pln  
 

Zabawa w lokalu idzie w parze z degustacją najświeższych piw warzonych na miejscu w browarze i 

wybornych dań.  
 
Poniżej przedstawiamy przykładowe menu oferowane w trakcie biesiady.  
 
Degustacja piw beczkowych: cena dla 1 osoby 45,00- pln  
 

 Piwo Żywiec 0,5 ltr  
 Piwo Porter Żywiecki 0,5 ltr  
 Piwo Brackie 0,5 ltr  
 Piwo Murphy`s Stout 0,5 ltr  
 Piwo Paulaner Hefe Weissbier 0,5 ltr 
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Menu biesiadne: cena dla 1 osoby 75,00- pln 

 
 Grzanki ziołowe z oscypkiem, 

 Grzanki czosnkowe, 
 Deska serów wędzonych i swojskich wędlin,  
 Potrawka „Galicyjska” z paprykową kiełbasą a`la Jokai,  
 Golonka duszona w żywieckim porterze podana z obsmażanymi ziemniakami, kapustą po 

„Góralsku” i chrzanem. 

 
Powyższy zestaw dań to tylko część naszej oferty kulinarnej. Na życzenie ugotujemy dla Państwa 
szerszą ofertę asortymentową. Specjalnością w żywieckim browarze jest również wyrabiana na 
bazie żywieckiego portera, nalewka serwowana wyłącznie na miejscu, PORTERÓWKA.W ofercie 
posiadamy ponadto pełen asortyment markowych alkoholi jak również alkohole regionalne, jak 
Miodula Staropolska, Śliwowica Podbeskidzia, Zozworówka, Litworówka i Tatarczówka, 
Stara Kurwica, Miodonka Zbójnicka, Zbójnicka Warzonka, Macidula, Starka Prezydencka, 

Warzonka Prezydencka, Wódka Szwagrów i inne.  

 
Dodatkowa nasza oferta: 
 
Pokaz palenia słodu  
 
W ofercie specjalnej proponujemy wyjątkową usługę w 
postaci Stylizowanego Pokaz Palenia Słodu do Portera 

połączonego z degustacją. Pokaz jest przeprowadzany 
na terenie browaru na działającej do dzisiaj palarce z 
1910 roku – goście obserwują razem z przewodnikiem 
cały proces palenia słodu i w trakcie degustują piwo 
Porter).  
 

Cena pokazu: 40 zł brutto / os. 
 
Pokaz możemy zorganizować dla min. 20 os.  

 
 
Zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec i Browaru Żywiec 
 

Klientom korzystającym z naszych usług oferujemy ponadto zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec i 
Browaru Żywiec. Usługa ta dostępna jest w następujące dni: wtorek- niedziela 10:00-18:00 
(ostatnie wejście o godzinie 17:00).  
 
Ceny biletów:  
 
 zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego i starej i nowej części browaru (część 

produkcyjna: butelkownia i puszkownia), degustacja piwa Żywiec lub soku, firmowy 
gadżet z browaru (kufel piwa): 40,00- pln/ osoba dorosła. 
 

 zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego, degustacja piwa Żywiec lub soku, firmowy 

gadżet (kufel piwa): 30,00- pln/ osoba dorosła. 
 

Zwiedzanie można zamówić bezpośrednio u nas nie ponosząc dodatkowych kosztów. W przypadku 
korzystania z naszej oferty i zwiedzania muzeum i browaru proponujemy łączne rozliczenie i 
możliwość płatności przelewem! 
 

   
Fot. Wnętrza browaru, Muzeum Browaru z zewnątrz i wewnątrz. 
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Proponujemy również dodatkowe atrakcje: 

 
 wykonanie pamiątkowej stylizowanej fotografii w trakcie zwiedzania browaru, 

 firmowy kufel z pamiątkowym napisem, 
 gadżety piwne (w naszej ofercie znajduje się wiele ciekawych artykułów od zapałek, 

pocztówek czy otwieracza, poprzez firmowe szkło, koszulki i wydawnictwa książkowe. 
Oczywiście można również zakupić pełny asortyment piw z oferty Grupy Żywiec S.A.). 

 „Koszyk Piwosza” (zestaw piw, kufel, otwieracz, materiały promocyjne, itd). 

 
Foto - galeria z naszych imprez z Browaru Żywieckiego: 

 

   
 

   
Fot. Hale produkcyjne, wnętrze Muzeum Browaru Żywieckiego, pokaz palenia słodu do portera. 

 

 
Rezerwacja biesiady piwnej w Browarze Żywieckim: 

 

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualną 
kalkulacją! Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga 
wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. 
Sienkiewicza 40A, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub 
pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Sienkiewicza 40A 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 

 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka  

Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 
Zapraszamy do zwiedzania i degustowania złocistego wybornego trunku z Żywca! 
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