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Zapraszamy Państwa do spędzenia 
niepowtarzalnych chwil w Żywcu – stolicy 

polskiego piwa, podczas staropolskiej 
biesiady weselnej w Browarze Żywieckim. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZAKRES NASZYCH USŁUG ORAZ PRZYKŁADOWE MENU, KTÓRE 

MOŻEMY PAŃSTWU ZAPROPONOWAĆ NA STAROPOLSKIEJ BIESIADZIE WESELNEJ W ŻYWCU! 

 

  
Zbójnickie Group ma zaszczyt zaprosić Państwa do spędzenia 

niezapomnianych chwil na Waszym przyjęciu weselnym w ekskluzywnym miejscu 
jakim są zabytkowe wnętrza Browaru Żywieckiego.  

 
U nas 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 zorganizowaniu sesji fotograficznej 

w Muzeum Browaru Żywieckiego, na starodawnym dziedzińcu browaru w Żywcu, czy 
w nowoczesnych wnętrzach sal produkcyjnych Browaru Żywiec polecamy organizację 

przyjęcia weselnego w stylowej restauracji na terenie Browaru Żywieckiego. 
Stylowy 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 te eksponaty cieszyły oczy 
piwoszy z całej Europy by w końcu szczęśliwie znaleźć się w stylowym lokalu w Browarze 

Żywieckim, budząc podziw i zachwyt Gości weselnych.  
 
Nasza firma od 2007 roku wyspecjalizowała się w organizacji przyjęć 

okolicznościowych. Oferujemy naszą pomoc w planowaniu, koordynacji oraz przebiegu 
przyjęcia weselnego w stylu staropolskim. Tak aby ten dzień okazał się dla Państwa 

naprawdę wyjątkowym. Jesteśmy głęboko przekonani, że zostanie on długo w Państwa 
pamięci, gdyż zapewniamy profesjonalną obsługę oraz wysoką jakość serwowanych 

potraw zgodnych z recepturami galicyjskich szefów kuchni.  
 
Dla naszej firmy priorytetem jest smaczna domowa kuchnia galicyjska, profesjonalna obsługa i satysfakcja 

naszych Klientów. Zawsze staramy się dopracować każdy detal przyjęcia weselnego, a szczególny wysiłek wkładamy w 
stworzenie przyjaznej, rodzinnej atmosfery i odpowiedniego do sytuacji klimatu z czasów austro - węgierskich. 
Pomożemy Państwu w zorganizowaniu niezapomnianej oprawy najważniejszych w życiu dla Państwa chwil! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        Fot. Wnętrza stylowego lokalu w Browarze Żywieckim, gdzie odbywać się będzie Wasze wesele. 
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Efektowna ceremonia zaślubin i szykowne przyjęcie przygotowane ze smakiem, to 

marzenie nie jednej z par. Gwarantujemy sprawdzoną i profesjonalną obsługę, 
potwierdzoną kilkuletnim doświadczeniem i zadowoleniem naszych Klientów.  

 
Dzięki tym atutom możemy zaproponować Państwu przygotowanie m.in.: 

 
 uroczystego powitania Pary Młodej (obsypywanie płatkami kwiatów, wypuszczanie 

gołębi, przejście po czerwonym dywanie, wspólny toast), 

 wystroju lokalu dopasowanego do Państwa wymagań (dodatki w kolorach kreacji Panny 
Młodej, aranżacje kwiatowe) 

 przyjęcia kameralnego lub nawet dla 250 osób, 
 specjalnego galicyjskiego menu (w tym stół szwedzki, regionalne galicyjskie menu), 

tortu weselnego oraz weselnych wypieków i słodkich dodatków, specjalnie 
przygotowanego apartamentu dla Pary Młodej oraz możliwości zakwaterowania gości 
weselnych w zaprzyjaźnionych obiektach w Żywcu i w najbliższej jego okolicy, 

 oprawy muzycznej (DJ lub zespół), fotograficznej, wizażu i fryzjerstwa, 
 wszelkich dodatkowych atrakcji, korzystając z usług wielokrotnie sprawdzonych przez 

nas podwykonawców. 

 
Mając na uwadze zadowolenie naszych Gości menu weselne jest zawsze dopasowywane 
do indywidualnych potrzeb i wymagań. Przedstawiona poniżej oferta nie jest ofertą 

ostateczną – istnieje możliwość modyfikacji oraz dokonania zmian. W przypadku 
jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PRZYJĘCIE „STAROPOLSKA BIESIADA WESELNA W BROWARZE ŻYWIECKIM” 

 
PRZYJAZD GOŚCI 

 
 Powitanie „Staropolskie” okrągłym chlebem z cukrem i solą; 
 Toast winem musującym serwowany z ozdobnego stołu; 

 
OBIAD 
 
ZUPA (3 opcje) 
 
 Rosół na wiejskiej kurze z kluseczkami wątrobianymi/ Bulion z kołdunami/ Barszcz czerwony z 

borowikami i uszkami z mięsem; 

 
DANIE GŁÓWNE (średnio 2,5 porcji mięsa dla 1 osoby) 
 
 Filet z czarnej kaczki pieczony z jabłkami; 
 Pieczony udziec cielęcy; 
 Schab faszerowany śliwkami; 
 Pieczony kurczak faszerowany wątróbką; 
 Panierowany kotlet schabowy z kością; 
 Sos z prawdziwków; 
 Obsmażane ziemniaki ze szczypiorkiem i cebulką; 
 Kluski ziemniaczane z pietruszką; 
 Buraczki na ciepło; 
 Sałatka z czerwonej kapusty z jabłkiem; 
 Kapusta zasmażana; 
 Mizeria; 

 
DESER 

 
 Tort weselny; 
 Ciasta (sernik z bakaliami, mazurek, piernik, ciasto drożdżowe z owocami); 
 Owoce sezonowe; 
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ZIMNY BUFET 
 
 Zestaw swojskich wędlin i pieczonych mięs (szynka wędzona, sucha kiełbasa, polędwica 
wędzona, kiełbasa „Lisiecka”, kabanos, pieczony schab, pieczona karkówka, pieczony boczek); 
 Galantyna z kurczaka; 

 Szynka z chrzanem domowym w galarecie; 
 Śledzie w śmietanie; 
 Sandacz w galarecie; 
 Sałatka jarzynowa; 

 Sałatka z pikli i marynowanych leśnych grzybów; 
 Sałatka z pory; 
 Pieczywo mieszane; 
 
KOLACJA 1 
 
 Zrazy wołowe w sosie „Myśliwskim” serwowane na kaszy gryczanej z sałatką z ogórków kiszonych i 

zapiekanym boczkiem z suszonymi śliwkami; 

 
KOLACJA 2 
 
 Nóżki z królika w sosie śmietanowo-musztardowym podane z opiekanymi paluszkami 

ziemniaczanymi i oprószaną mini marchewką z zielonym groszkiem; 
 
KOLACJA 3 
 
 Żur z białą kiełbasą i obsmażanymi ziemniakami; 
 
KOLACJA 4 
 

 Bigos „Staropolski” z siedmioma gatunkami mięsa i grzybami serwowany z pajdą tradycyjnego 
polskiego chleba; 

 
NAPOJE, ALKOHOL 
 
 Wódka czysta krajowa; 
 Bufet z tradycyjnymi alkoholami: Soplica klasyczna, Wiśniówka, Krupnik, Śliwowica, Miód pitny; 
 Wino włoskie musujące; 
 Piwo beczkowe Żywiec; 
 Soki owocowe; 
 Woda mineralna niegazowana; 
 Napoje chłodzące 0,20-0,33 ltr (Coca Cola, Sprite, Fanta, Tonic, Kropla Beskidu); 

 Kawa (rozpuszczalna, parzona, ekspres); 
 Herbata (czarna, zielona, owocowa); 
 
Napoje bezalkoholowe chłodzące i gorące oraz alkohol jest podawany bez ograniczeń 
ilościowych do spożycia na miejscu w trakcie przyjęcia. 
 
Cena kalkulacyjna zestawu: 260,00- pln/osoba 
 
Polecamy zamówienie tortu weselnego, ciast i ciasteczek oraz paczek z ciastem dla gości. 
Zamówienia na ciasto jest realizowane przez profesjonalne cukiernie współpracujące z naszą firmą. 
Koszt wyrobów cukierniczych jest uzależniony od wielkości zamówienia i asortymentu i mieści się w 
przedziale cenowym 35,00/50,00- pln.  
 

Rezerwacja staropolskiej biesiady weselnej w Browarze Żywieckim: 
 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie 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 zorganizowania staropolskiego wesela właśnie u nas! 
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