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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
w Żywcu – stolicy polskiego piwa. Przedstawiamy Państwu ofertę pysznych 

obiadów dla grup zorganizowanych 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 smakowity obiad w Browarze Żywieckim! Hej!   

 
Specjalnie z myślą o zorganizowanych grupach turystycznych odwiedzających Żywiec, Muzeum Browaru Żywieckiego i część 
produkcyjną żywieckiego browaru Zbójnickie Group przygotowało atrakcyjną ofertę zestawów obiadowych w szerokim asortymencie i 
przystępnych cenach. W przypadku złożenia zamówienia powyżej 20 porcji oferujemy 2 zestawy gratis dla przewodnika, 
pilota lub kierowcy. 

 

ZESTAW 1: 
 
Rosół z makaronem 
Kotlet schabowy „Szwajcar” podany z talarkami ziemniaczanymi i kapustą po „Góralsku” 
Cena zestawu (brutto): 27,00- pln 
 

ZESTAW 2: 
 

Kwaśnica z mięsem i ziemniakami 
Pieczeń „Zbójnicka” (Pieczeń wieprzowa szpikowana papryką i bekonem podana    
w sosie grzybowym na placku ziemniaczanym z zestawem surówek) 
Cena zestawu (brutto): 27,00- pln 

 

ZESTAW 3: 
 
Żur z białą kiełbasą i ziemniakami 
Faszerowane udko z kurczaka podane z opiekanymi ziemniakami i zestawem surówek 

Cena zestawu (brutto): 27,00- pln 
 
ZESTAW 4: 
Barszcz czerwony z uszkami 
Schab po „Zbójnicku” podany z talarkami ziemniaczanymi i zestawem surówek 
Cena zestawu (brutto): 27,00- pln 
 

ZESTAW 5: 
 
Polewka czosnkowa z grzankami 
Grillowany filet z kurczaka w sosie serowo-szpinakowym z talarkami ziemniaczanymi  

i warzywami z wody 
Cena zestawu (brutto): 29,00- pln 
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ZESTAW 6: 

 
Żur z szynką i jakiem 

Kotlet schabowy podany z obsmażanymi ziemniakami i kapustą po „Góralsku”  
Cena zestawu (brutto): 27,00- pln 
 
ZESTAW 7: 
 

Zupa pomidorowa z makaronem 
Panierowany filet z kurczaka podany z ziemniakami puree i zestawem surówek 
Cena zestawu (brutto): 26,00- pln 
 
ZESTAW 8: 
 
Zupa cebulowa z grzankami 

Szaszłyk drobiowy z serem w cieście piwnym podany z frytkami i 
zestawem surówek 
Cena zestawu (brutto): 27,00- pln 

 
ZESTAW 9: 
 

Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 
Pstrąg soute podany z opiekanymi ziemniakami i zestawem surówek 
Cena zestawu (brutto): 34,00- pln 
 
ZESTAW 10: 

 
Zupa grzybowa z łazankami 
Panierowany filet z morszczuka podany z frytkami i zestawem surówek 
Cena zestawu (brutto): 26,00- pln 
 

Polecamy ponadto zapoznanie się ze szczegółowymi ofertami Zbójnickie Group,  
gdzie znajdziecie Państwo kolejne ciekawe i bardziej wyszukane propozycje kulinarne. 

 
Powyższa oferta jest opcjonalna i może być modyfikowana pod życzenie Klienta. Polecamy szczególnie 
degustację zawsze świeżych piw beczkowych warzonych na miejscu w żywieckim browarze oraz 
w innych warzelniach browarów Grupy Żywiec i koncernu Heineken. 
 

 Piwo Żywiec 0,5 ltr 4,50- pln 
 Piwo Żywiec 0,3 ltr 3,50- pln 
 Piwo Porter Żywiecki 0,5 ltr 5,50- pln 
 Piwo Porter Żywiecki 0,3 ltr 4,50- pln 
 Piwo Heineken 0,5 ltr 5,50- pln 
 Piwo Heineken 0,25 ltr 3,50- pln 
 Piwo Brackie 0,5 ltr 4,00- pln 
 Piwo Brackie 0,3 ltr 3,50- pln 
 Piwo Murphy`s Stout 0,5 ltr 8,00- pln 
 Piwo Murphy`s Stout 0,25 ltr 5,00- pln 
 Piwo Paulaner Hefe Weissbier 0,5 ltr 8,00- pln 
 Piwo Paulaner Hefe Weissbier 0,3 ltr 6,00- pln 

 
Uzupełnieniem bogatej oferty piw beczkowych jest szeroki wybór piw konfekcjonowanych do 
spożycia na miejscu jak i doskonałych na upominek z browaru. 
 

 Desperados 0,3 ltr 6,00- pln 
 Fischer 0,65 ltr 10,00- pln 
 Freeq 0,5 ltr 4,50- pln 
 Paulaner Hefe Weissbier 0,5 ltr 8,00- pln 
 Paulaner Hefe Dunkel 0,5 ltr 8,00- pln 
 Porter żywiecki 0,3 ltr 4,50- pln 
 Porter żywiecki 0,5 ltr 5,50- pln 
 Strong 0,5 ltr 4,50- pln 
 Tatra Mocne 0,5 ltr 4,50- pln 
 Tatra Pils 0,5 ltr 4,00- pln 
 Warka 0,5 ltr 4,00- pln 
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Zimne i świeże piwo podawane w naszym lokalu najlepiej smakuje w parze z wyśmienitymi 

zakąskami degustacyjnymi. 
 

 Chleb z domowym smalcem 6,00- pln 
 Oscypki góralskie 10,00- pln 
 Grzanki ziołowe z oscypkiem 6,00- pln 
 Grzanki czosnkowe 6,00- pln 
 Grzanki z kozim serem 6,00- pln 

 Tartinki z bryndzą 6,00- pln 
 Boczek zapiekany ze śliwką 6,00- pln 
 Koreczki coctajlowe z sera brie 7,00- pln 
 Pikantne skrzydełka z kurczaka 7,00- pln 
 Mini ciasteczka z farszem z grzybów i kapusty 6,00- pln 
 Mini "Roladki drobiowe" 7,00- pln 
 Deska serów wędzonych 10,00- pln 

 Deska „swojskich” wędlin 10,00- pln 

      

Specjalnością lokalu 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. Realizujemy każde życzenie kulinarne klienta.  

 
W swojej ofercie mamy ponadto organizację następujących imprez: 
 

 występ kapeli góralskiej Karpackie Zbóje: cena od 1000- pln 

 wieczór folkowy (muzyka irlandzka, bawarska, tyrolska) 
 występy zespołów muzycznych i kabaretów 

 ognisko połączone z zabawami i konkursami piwnymi 
 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 Janosik): od 1000,00- pln 

 biesiada piwna z zabawnymi konkursami (np. picie piwa z kufla o wadze 5 kg, konkurs picia piwa z 
butelki przez smoczek, konkurs na rozpoznawanie gatunków piw żywieckich, podnoszenie beczki, z piwem, 
sztafeta piwna, itp): cena od 600,00- pln 

 bankiety (stoły angielskie i szwedzkie) 
 imprezy z pieczonym prosiakiem, baranem, dzikiem 
 kuligi białe i zielone www.kuligi.beskidy.com.pl  

 pokazy pirotechniczne. 

 
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 

 
 

 
 

http://www.kuligi.beskidy.com.pl/
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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 

 
Zwiedzanie można zamówić bezpośrednio u nas nie ponosząc dodatkowych kosztów. 

 
W sezonie letnim (V-IX) zapraszamy do ogródka piwnego położonego na zabytkowym dziedzińcu 
browarnianym. Ogródek może pomieścić ok. 1.000 osób (do dyspozycji namiot piwny 400 m2, altany i 
parasole ogrodowe), co pozwala na zorganizowanie dużej imprezy plenerowej. Mieliśmy już 

przyjemność organizować imprezy plenerowe dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych firm i instytucji. 

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. 

Foto – galeria z lokalu w Browarze Żywieckim, gdzie serwujemy obiady dla grup zorganizowanych. 

    

Foto - galeria z naszych imprez z Browaru Żywieckiego: 

    

Rezerwacja obiadów grupowych 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 na smakowite obiady regionalne i degustacje złocistego trunku  

w Browarze Żywieckim.  

 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

