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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
    w Żywcu – stolicy polskiego piwa podczas wyśmienitego  
                         obiadu firmowego lub kolacji firmowej. 
 

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!  
 

Menu stylowego lokalu w Browarze Żywieckim 
 

 
Zapraszamy gorąco do odwiedzenia Browaru Żywiec, miejsca, w którym tradycja splata się  

w sposób szczególny z nowoczesnością. Wszystkich odwiedzających nasz browar tak w przeszłości jak i obecnie 

łączy szczególne zamiłowanie do wyśmienitego piwa żywieckiego. 

 

Po zwiedzeniu Muzeum i Browaru Żywiec polecamy degustację piwa i wyśmienitych potraw  

w stylowej restauracji na terenie Browaru Żywieckiego. Lokal mieści się w najstarszej części arcyksiążęcego 

browaru, budynku XIX wiecznej słodowni, której budowę rozpoczęto 16 czerwca 1852 roku. Ozdobą lokalu jest 

jedyna tego typu w Polsce kolekcja zabytkowych naczyń do piwa. Porcelanowe, szklane i metalowe kufle,  

kielichy i puchary zachwycają fantazyjnością wzorów a najstarszy z nich ma już przeszło 200 lat. Wśród 

prezentowanych w lokalu eksponatów są m.in. kufle imienne, klasztorne i wojskowe. Zadziwiają naczynia w 

kształcie zwierząt, ptaków i ludzkich postaci. Przez wiele lat cieszyło oczy piwoszy z całej Europy by w końcu 

szczęśliwie znaleźć się w stylowym lokalu w Browarze Żywieckim, budząc podziw i zachwyt naszych gości. 

 

Specjalność lokalu firmowego Browaru Żywieckiego: Dania przygotowywane wg receptur i kunsztu 

pierwszego kucharza RP Roberta Makłowicza, bazujące na tradycji kuchni galicyjskiej i innych krajów C.K. 

Monarchii. 
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Przekąski gorące 

 

� Kluski „Spaetzle”                                                 200 gr              15,00- pln 

(podawane na patelence ze smażoną  

cebulką i szczypiorkiem) 

 

� Pulpeciki „Bacy”                                                  200 gr               15,00- pln 

(Panierowane i smażone pulpeciki z mamałygi 

z bryndzą podawane z kwaśną śmietaną i skwarkami) 

 

� Prażucha z Żywiecczyzny                                    300 gr               13,00- pln 

(Prażone kluski z mąki żytniej serwowane 

ze skwarkami) 

 

Zupy: 

 

� Kartoflanka „Kaszubska”                                 350 ml                15,00- pln 

(Zupa rybna z łososiem bałtyckim i ziemniakami) 

 

� Kociołek „Tatrzański”                                          350 ml              15,00- pln 

(Zupa gulaszowa z warzywami i ziemniakami) 

 

� Zupa fasolowa a la Jokai                                     350 ml               15,00- pln 

(Zupa z wędzona golonką, czerwoną fasolą, 

paprykową kiełbasą i kluseczkami) 

 

� Zupa gulaszowa „Csango”                                   350 ml               15,00- pln 

(Zupa gulaszowa warzywami, kiszoną kapustą i ryżem) 

 

Dania z ryb: 

 

� Dorsz po „Małopolsku”                                         300 gr               25,00- pln 

(Pulpeciki z dorsza w sosie kaparowym podane 

z kluseczkami ziemniaczanymi) 
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Dania mięsne: 

 

� Golonka po „Żywiecku”                                        700 gr               35,00- pln 

(Golonka duszona w żywieckim porterze podana 

z obsmażanymi ziemniakami z bekonem i cebulą, 

kapustą po „Góralsku”, chrzanem i musztardą) 

 

� Golonka „Piwowara”                                             700 gr               35,00- pln 

(Wędzona golonka duszona z warzywami w piwie 

żywieckim podana z obsmażanymi ziemniakami, 

kapustą po „Morawsku”, chrzanem i musztardą) 

 

� Gulasz „Szegedyński”                                           350 gr                25,00- pln 

(Gulasz wieprzowy z kapustą kiszoną i papryką 

podany z knedlem bułczanym i kleksem ze śmietany) 

 

� Gulasz a`la Fiaker                                                 350 gr                25,00- pln 

(Gulasz wołowy podany z jajkiem sadzonym, 

ogórkiem konserwowym i knedlem bułczanym) 

 

� Przysmak z Moraw                                                400 gr                35,00- pln 

(serwowana z 

knedlem bułczanym i duszoną kapustą po „Morawsku”) 

 

� Specjał z Łącka                                                     400 gr                 35,00- pln 

(Polędwiczki wieprzowe duszone ze śliwkami i 

śliwowicą „Łącką” podane z kluseczkami 

ziemniaczanymi i buraczkami na ciepło) 

 

Dania jarskie: 

 

� Naleśniki „Gazdy”                                                 250 gr                 15,00- pln 

(Naleśniki z bryndzą i oscypkiem 

zapiekane pod beszamelem) 

 

Desery: 

� Strudel „Wiedeński”                                             200 gr                 17,00- pln 

(Strudel z jabłkami podany w sosie malinowym 

z lodami waniliowymi) 

 

� Strudel „Istria”                                                     200 gr                 17,00- pln 

(Strudel winogronowy podany w sosie 

waniliowym z sorbetem z soczystych jabłek) 

 



4 | S t r o n a  

 

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII            NNAASSZZEE  MMAARRKKII 

UUll..  SSiieennkkiieewwiicczzaa  4400AA,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 

 

Proponujemy również degustację wybornych dań serwowanych w stylowym lokalu gościom odwiedzającym 

Muzeum Browaru Żywieckiego. 

 

Zimne i świeże piwo podawane w naszym lokalu najlepiej smakuje w parze  

z wyśmienitymi zakąskami degustacyjnymi: 

 

� Chleb z domowym smalcem 1 porcja                                                   7,00- pln 

� Grzanki ziołowe z oscypkiem 1 porcja                                                 8,00- pln 

� Grzanki czosnkowe 1 porcja                                                                7,00- pln 

� Grzanki z kozim serem 1 porcja                                                           8,00- pln 

� Boczek zapiekany ze śliwką 1 porcja                                                   8,00- pln 

 

Przekąski zimne: 

 

� Carpaccio z polędwicy wołowej  

podane z parmezanem, kaparami,  

oliwkami i suszonymi pomidorami                          150 gr                    30,00- pln 

 

� Deska serów                                                         300 gr                    24,00- pln 

(oscypek, warkocze serowe, ser wędzony, camembert, brie) 

 

� Półmisek swojskich wędlin i pieczonych mięs    300 gr                    24,00- pln 

(necówka „Żywiecka”, wiejska szynka, kiełbasa z oczkiem, 

schab szpikowany bekonem, pieczony boczek, pikantna karkówka) 

 

� Tatar z dzikiego łososia  

podany z jajami przepiórczymi,  

siekanym ogórkiem i kaparami                                150 gr                    23,00- pln                                                                             

 

� Zestaw wędzonych ryb serwowany  

Z sosem jogurtowym                                                 200 gr                   33,00- pln 
(łosoś, pstrąg, węgorz, halibut) 

 

Przekąski gorące: 

� Borowiki w śmietanie                                            200 gr                   23,00- pln 

� Borowiki zapiekane w cieście francuskim            150 gr                   23,00- pln 

� Oscypki z grilla podane z konfiturą z żurawin      150 gr                   23,00- pln 

� Wątróbki a`la „Franz Josef”                                  200 gr                  20,00- pln 

(wątróbki zawijane w plaster bekonu i duszone w czerwonym winie) 

� Wątróbka drobiowa smażona z kwaśnymi 

jabłkami i serwowana w cieście francuskim            200 gr                   20,00- pln 
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Zupy: 

 

� Barszcz czerwony z pasztecikiem                         400 ml                    14,00- pln 

� Krem z borowików z groszkiem ptysiowym         400 ml                    15,00- pln 

� Kwaśnica „Beskidzka” z mięsem i ziemniakami   400 ml                    14,00- pln 

� Rosół „Królewski”                                                  400 ml                   14,00- pln 

� Żur „Galicyjski” z białą kiełbasą i ziemniakami    400 ml                    14,00- pln 

 

Dania mięsne: 

 

� Jagnięcina a`la Lardos                                           350 gr                  50,00- pln 

(z serem Feta, 

serwowane z ryżem maślano-ziołowym i warzywami z grilla) 

 

� Kaczka po „Staropolsku”                                       350 gr                   50,00- pln 

(Pieczony na parze filet z czarnej kaczki marynowany 

w winie, podany z kluseczkami ziemniaczanymi, żurawiną 

i warzywami z wody) 

 

� Królik po „Prowansalsku”                                      400 gr                 50,00- pln 

(Nóżki z królika marynowane w białym winie, 

musztardzie Dijon i ziołach prowansalskich, 

serwowane w sosie śmietanowo-musztardowym  

z kluseczkami ziemniaczanymi i sałatka z buraczków) 

 

� Kurczak „Słodownika”                                           400 gr                 30,00- pln 

(Grillowany filet z kurczaka podany w sosie serowo-szpinakowym 

z talarkami ziemniaczanymi i warzywami z wody) 

 

� Pieczeń „Zbójnicka”                                               400 gr                 30,00- pln 

(Pieczeń wieprzowa szpikowana papryką i bekonem 

podana w sosie grzybowym na placku ziemniaczanym 

z zestawem surówek) 

 

� Polędwiczki a`la Habsburg                                    400 gr                 40,00- pln 

(Polędwiczki wieprzowe opiekane w plastrze 

wędzonego bekonu serwowane na sosie czosnkowym 

w towarzystwie opiekanych ziemniaków i warzywami z grilla) 

 

� Polędwiczki a`la Putosz                                         400 gr                  40,00- pln 

(Polędwiczki wieprzowe w potrawce z leśnych grzybów 

podane z kluseczkami ziemniaczanymi i sałatką z buraczków) 

 

� Polędwiczki po „Myśliwsku”                                  400 gr                   40,00- pln 

(Polędwiczki wieprzowe w potrawce z kwaszonymi 

szalotkami i wędzonka podane z opiekanymi paluszkami 

ziemniaczanymi i warzywami z grilla) 
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� Ruszt „Żywiecki”                                                    600 gr                   40,00- pln 

(Zestaw grillowanych mięs: filet z kurczaka, schab, karkówka, 

podanych w potrawce „Myśliwskiej” z kwaszonymi szalotkami, 

mixem ziemniaczanym i kapustą po „Góralsku”) 

 

� Sznycel „Wiedeński”                                              350 gr                   34,00- pln 

(Panierowany filet z cielęciny serwowany z 

obsmażanymi ziemniakami i marchewką z wody) 

 

Dania z ryb: 

 

� Łosoś „C.K.”                                                           300 gr                    34,00- pln 

(Filet z łososia zapiekany z duszonymi warzywami 

„Julienne” podany z ryżem ziołowo-maślanym) 

 

� „Sakiewka Beskidzka”                                          300 gr                     34,00- pln 

(Filet z pstrąga źródlanego pieczony na parze w pergaminie na 

talarkach ziemniaków z bukietem warzyw i masełkiem ziołowym) 

 

� Pstrąg spod Skrzycznego                                     450 gr                     34,00- pln 

(Pstrąg źródlany z grilla faszerowany duszonymi  

Warzywami podany z talarkami ziemniaczanymi 

i zestawem surówek) 

 

Desery: 

 

� Szarlotka na ciepło podana z gałką lodów bakaliowych                    15,00- pln 

 

� Gruszka „Williams” marynowana w białym winie 

podana na ciepło w sosie waniliowym z czekoladą                                15,00- pln 

 

� Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną                                          15,00- pln 

 

Piwa beczkowe: 

 

� Piwo Żywiec 0,5 ltr                                                                              7,00- pln 

� Piwo Żywiec 0,3 ltr                                                                              5,00- pln 

� Piwo Heineken 0,5 ltr                                                                          8,00- pln 

� Piwo Heineken 0,25 ltr                                                                        5,50- pln 

� Piwo Brackie 0,5 ltr                                                                             6,00- pln 

� Piwo Brackie 0,3 ltr                                                                             4,50- pln 
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Piwa butelkowe: 

 

� Desperados 0,3 ltr                                                                               9,00- pln 

� Fischer 0,65 ltr                                                                                    15,00- pln 

� Paulaner Hefe Weissbier 0,5 ltr                                                          11,00- pln 

� Paulaner Dunkel Hefe 0,5 ltr                                                               11,00- pln 

� Porter żywiecki 0,3 ltr                                                                         7,00- pln 

� Porter żywiecki 0,5 ltr                                                                         8,00- pln 

� Strong 0,5 ltr                                                                                        6,00- pln 

� Tatra Mocne 0,5 ltr                                                                              6,00- pln 

� Tatra Pils 0,5 ltr                                                                                   6,00- pln 

� Warka 0,5 ltr                                                                                        6,00- pln 

� Żywiec Niskoalkoholowe 0,3 ltr                                                           5,00- pln 

 

Napoje chłodzące: 

 

� Coca Cola 0,2 ltr                                                                                   4,00- pln 

� Coca Cola Light 0,2 ltr                                                                          4,00- pln 

� Sprite 0,2 ltr                                                                                         4,00- pln 

� Fanta 0,2 ltr                                                                                          4,00- pln 

� Tonic Kinley 0,2 ltr                                                                               4,00- pln 

� Woda mineralna 0,2 ltr                                                                        4,00- pln 

� Herbata mrożona 0,3 ltr                                                                       4,00- pln 

� Red Bull 0,2 ltr                                                                                     11,00- pln 

 

Soki owocowe: 

 

� Sok Cappy 200 ml                                                                                5,00- pln 

(pomarańcza, grapefruit, czarna porzeczka, jabłko, exotic, pomidor) 

 

� Sok owocowy 300 ml                                                                           4,50- pln 

(pomarańcza, grapefruit, czarna porzeczka, jabłko, winogrono, ananas, brzoskwinia, 

exotic) 

 

� Sok owocowy – dzbanek 1000 ml                                                       15,00- pln 

(pomarańcza, grapefruit, czarna porzeczka, jabłko, winogrono, ananas, brzoskwinia, 

exotic) 

 

� Sok ze świeżych owoców 300 ml                                                        13,00- pln 

(pomarańcza, grapefruit) 
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Kawy gorące i mrożone: 

 

� Cafe Creme                                                                                          6,00- pln 

� Espresso                                                                                              6,00- pln 

� Espresso Doppio                                                                                  9,00- pln 

� Cappuccino                                                                                          9,00- pln 

� Cafe Latte                                                                                            7,00- pln 

� Irish Coffee                                                                                         11,00- pln 

(Cafe Creme, whisky 50 ml, bita śmietana, czekolada) 

� Sherwood Coffee                                                                                 13,00- pln 

(Cafe Creme, likier Sherwood 50 ml, bita śmietana, cynamon) 

� Amaretto Coffee                                                                                  13,00- pln 

(Cafe Creme, likier migdałowy 50 ml, bita śmietana, czekolada) 

� Seaman Coffee                                                                                    13,00- pln 

(Cafe Creme, rum 50 ml, bita śmietana, czekolada) 

� Kawa rozpuszczalna                                                                            5,50- pln 

� Kawa parzona                                                                                      5,50- pln 

� Coffee mix                                                                                            11,00- pln 

(Espresso Doppio, mleko, syrop waniliowy, bita śmietana, lód) 

� Iced Coffee                                                                                           7,00- pln 

(Cafe Creme, syrop waniliowy, cukier, lód) 

� Iced Latte Macchiatto                                                                          9,00- pln 

(Cafe Creme, syrop waniliowy, mleko, cukier, lód) 

� Iced Mocha                                                                                           10,00- pln 

(Espresso Doppio, mleko, syrop waniliowy, bita śmietana, czekolada, lód) 

� Small Sweet                                                                                          7,00- pln 

(Espresso, mleko, syrop waniliowy, cukier, lód) 

 

Herbaty: 

 

� Herbata Eilles                                                                                      6,00- pln 

(czarna, zielona, Earl Grey, herbaty aromatyzowane) 

� Herbata owocowa Eilles                                                                      6,00- pln 

(dzika róża, hibiskus, wanilia, czerwonokrzew, jabłko) 

� Herbata ziołowa Eilles                                                                         6,00- pln 

(mięta, mieszanka ziołowa) 

 

Czekolady do picia: 

� Creamy Chocolate                                                                                6,00- pln 

(ciemna gęsta czekolada) 

� Classic White Chocolate                                                                      6,00- pln 

(biała czekolada) 

� Premium Melange Chocolate                                                               6,00- pln 

(klasyczna mleczna czekolada) 

� Premium Dark Chocolate                                                                     6,00- pln 

(gorzka czekolada) 
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Wódki czyste: 

 

� Absolut 50 ml                                                                                        8,00- pln 

� Bols 50 ml                                                                                             6,00- pln 

� Finlandia 50 ml                                                                                     7,00- pln 

� Luksusowa 50 ml                                                                                  6,00- pln 

� Smirnoff 50 ml                                                                                      6,00- pln 

� Sobieski 50 ml                                                                                       6,00- pln 

� Soplica 50 ml                                                                                         6,00- pln 

� Wyborowa 50 ml                                                                                   6,00- pln 

 

Wódki gatunkowe: 

 

� Becherovka 50 ml                                                                                 7,00- pln 

� Krupnik 50 ml                                                                                       6,00- pln 

� Miodońka 50 ml                                                                                    6,00- pln 

� Orzechówka 50 ml                                                                                6,00- pln 

� Pieprzówka 50 ml                                                                                 6,00- pln 

� Śliwowica 50 ml                                                                                    10,00- pln 

� Wiśniówka 50 ml                                                                                   6,00- pln 

� Żołądkowa 50 ml                                                                                   6,00- pln 

� Żubrówka 50 ml                                                                                    6,00- pln 

� Żurawinówka 50 ml                                                                              6,00- pln 

 

Whisky, bourbon: 

 

� Ballantines 50 ml                                                                                    11,00- pln 

� Grant`s 50 ml                                                                                         11,00- pln 

� Jack Daniel`s 50 ml                                                                               14,00- pln 

� Jameson 50 ml                                                                                       12,00- pln 

� Jim Beam 50 ml                                                                                     14,00- pln 

� Johny Walker Black 50 ml                                                                     16,00- pln 

� Johny Walter Gold 50 ml                                                                       27,00 pln 

� Johny Walter Green 50 ml                                                                     22,00- pln 

� Johny Walker Red 50 ml                                                                        11,00- pln 

 

Gin: 

 

� Gordon`s 50 ml                                                                                      10,00- pln 

� Lubuski 50 ml                                                                                         7,00- pln 

� Seagrams 50 ml                                                                                      7,00- pln 
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Tequila: 

 

� Olmeca 50 ml                                                                                          14,00- pln 

� Sauza 50 ml                                                                                            12,00- pln 

� Sierra 50 ml                                                                                            12,00- pln 

 

Rum: 

 

� Bacardi White 50 ml                                                                                10,00- pln 

� Bacardi Black 50 ml                                                                                 10,00- pln 

� Seniorita 50 ml                                                                                        7,00- pln 

 

Likiery: 

 

� Adwokat 50 ml                                                                                         7,00- pln 

� Amaretto 50 ml                                                                                        9,00- pln 

� Bailey`s 50 ml                                                                                          10,00- pln 

� Campari 50 ml                                                                                          9,00- pln 

� Jegermeister 50 ml                                                                                  10,00- pln 

� Kahlua 50 ml                                                                                            9,00- pln 

� Passoa 50 ml                                                                                            8,00- pln 

 

Wermouth: 

 

� Cinzano Bianco 50 ml                                                                                 5,00- pln 

� Martini Bianco 50 ml                                                                                  6,00- pln 

� Martini Dry 50 ml                                                                                       6,00- pln 

� Martini Rosso 50 ml                                                                                   6,00- pln 

� Martini Rose 50 ml                                                                                     6,00- pln 

 

Szampany, wina szampańskie, wina musujące: 

 

� 750 ml                                                                                                        75,00- pln 

� Dorato butelka 750 ml                                                                               30,00- pln 

� Dorado butelka 200 ml                                                                               14,00- pln 

� Martini Asti butelka 750 ml                                                                        55,00- pln 

� Martini Brut butelka 750 ml                                                                       55,00- pln 

� Moet Chandon butelka 750 ml                                                                   260,00- pln 
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Wina gronowe: 

 

� Carlo Rossi butelka 750 ml                                                                        45,00- pln 

(USA-Kalifornia, czerwone, różowe, białe) 

� Castillo de Molina Reserva butelka 750 ml                                               85,00- pln 

(Chile, czerwone, białe) 

� Cervantez butelka 750 ml                                                                          25,00- pln 

(Hiszpania-wino stołowe, białe, czerwone) 

� Coto de Imaz Reserva butelka 750 ml                                                      110,00- pln 

(Hiszpania-Rioja, czerwone) 

� Eiswein 50 ml                                                                                             23,00- pln 

(Niemcy, czerwone słodkie wino deserowe) 

� El Coto Crianza butelka 750 ml                                                                  85,00- pln 

(Hiszpania-Rioja, białe) 

� Sophia butelka 750 ml                                                                               25,00- pln 

(Bułgaria – wino stołowe, czerwone, białe) 

� Sutter Home butelka 750 ml                                                                      55,00- pln 

(USA-Kalifornia, czerwone, różowe, białe) 

 

Zbójnickie Group realizuje każde życzenie kulinarne klienta. W swojej ofercie mamy ponadto 

organizację następujących imprez: 

 

� Przyjęcia weselne (po góralsku i zbójnicku), 

� Przyjęcia okolicznościowe, 

� Biesiada Piwna z konkursami zabawami, 

� Bankiety, 

� Występ zespołu folklorystycznego, 

� Występ kapeli góralskiej Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl  

� Wieczór folkowy (muzyka irlandzka, bawarska, tyrolska), 

� Występy zespołów muzycznych i kabaretów, 

� Prezentacje, szkolenia, 

� Pokazy barmańskie. 

 

Powyższy zestaw dań to tylko część naszej oferty kulinarnej. Na życzenie przygotujemy dla 

Państwa szerszą ofertę asortymentową. 

 

Specjalnością lokalu jest również wyrabiana przez nas 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. Realizujemy każde życzenie kulinarne 

klienta. 

http://www.karpackiezboje.pl/
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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:  
 
Wejście bezpłatne – bez degustacji i pamiątkowego gadżetu: 
 
 Dzieci do 4 roku życia 
 Przewodnik grupy zorganizowanej od 15 osób 

 1 opiekun na grupę od 15 osób niepełnoletnich 
 1 opiekun na grupę od 10 osób niepełnosprawnych 
 
Ceny biletów: 
 
 zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego, 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 (dla grup zorganizowanych poniżej 15 osób i osób 
indywidualnych) 

 zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego, degustacja piwa Żywiec lub soku, firmowy gadżet (kufel 
piwa): 25,00- pln/ osoba dorosła (dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób) 

 zwiedzanie muzeum dla osób niepełnoletnich, degustacja soku: 20,00- pln 
 
Dodatkową atrakcją jest możliwość zakupów firmowych upominków Browaru Żywiec. Oferujemy do 
sprzedaży wiele ciekawych artykułów od zapałek, pocztówek czy otwieracza, poprzez firmowe szkło, 
koszulki, wydawnictwa książkowe, na parasolach czy meblach ogrodowych kończąc. Oczywiście można 
również zakupić pełny asortyment piw z oferty Grupy Żywiec S.A. Na życzenie klienta komponujemy 
zestawy formowych upominków oraz tzw. koszyk piwosza (zestaw piw Grupy Żywiec, materiały 

promocyjne, podstawowe gadżety do serwowania piwa). 

 
Warunki płatności wg życzeń klienta (gotówka, przelew, karta płatnicza). 
 

Rezerwacja obiadów i kolacji firmowych 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 zamówienia wyśmienitego obiadu lub kolacji firmowej w Browarze Żywieckim.  
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