
Kolacja grillowa w formie bufetu 

Propozycje dla grup

 
 

 
 

Karkówka wieprzowa grillowana (1 porcja / os.), 

Kiełbasa śląska (3/4 porcji / os.), 

Krupniok (kaszanka) (3/4 porcji / os.), 

Kapusta zasmażana (3/4 porcji / os.), 

Ziemniaczki opiekane (1 porcja / os.), 

Sałatka chłopska (1 porcja / os.), 

Pieczywo, sosy, smalec (1 porcja / os.), ogórki kiszone (1 porcja / os.), herbata 

 

 

 

 

 

Udziec z kurczaka grillowany (3/4 porcji / os.), 

Grillowany karczek wieprzowy (3/4 porcji / os.), 

Kiełbasa śląska  (1 porcja / os.), 

Oscypek z żurawiną (1 porcja / os.), 

Ziemniaki  opiekane (1 porcja / os.),  

Warzywa na parze (3/4 porcji / os.), sałata z sosem winegret (3/4 porcji / os.), 

Żurek z kiełbasą i  jajkiem (1 porcja / os.),  

Pieczywo, masło, smalec (1 porcja / os.), ogórki kiszone (1 porcja / os.), herbata 

 

 

 

 

 

Marynowana karkówka wieprzowa (3/4 porcji / os.),      

Golonka bez kości marynowana w piwie (1/2 porcji / os.),  

Plastry boczku (pieczone na grillu) (1/2 porcji / os.),    

Kiełbasa śląska (1 porcja / os.), Krupnioki (kaszanka) (3/4 porcji / os.),  

Kwaśnica (1 porcja / os.), Ziemniaki opiekane (3/4 porcji / os.),  

Sałatka chłopska (3/4 porcji / os.), Sałata z sosem winegret (3/4 porcji / os.),     

Pieczywo, masło, smalec (1 porcja / os.), ogórki kiszone (1 porcja / os.),  herbata 

 

Propozycja 1 - cena 55 zł 

Propozycja 2 - cena 65 zł 

Propozycja 3 - cena 75 zł 

www.kotarz.com 



Kolacja grillowa w formie bufetu 

Propozycje dla grup

 

 

 
 

 

 

 

Żeberko beskidzkie (1/2 porcji / os.), golonka Zagłoby (1/2 porcji / os.),  
Krupnioki grillowane (1/2 porcji / os.), szaszłyk drobiowy z warzywami (1/2 porcji / os.), 

Kiełbasa śląska (3/4 porcji / os.), 

Ziemniaczki z boczkiem (1 porcja / os.),  

Kapusta zasmażana (1 porcja / os.), sałatka chłopska (1 porcja / os.)  

Grochówka szefa kuchni (1 porcja / os.),  

Pieczywo, masło, smalec, ogórek kiszony, herbata 

 

 

 
 

Podawana z kapustą kiszoną zasmażaną oraz opiekanymi ziemniakami 

Cena : 40,00 zł/os. 

Kita podawana przy min 30 osobach 

Pieczony prosiak w całości –900 zł 

Pieczone jagnię -1200 zł 
 
 

Dodatkowo polecamy zimną płytę: podana w formie bufetu 

szwedzkiego 
 

Deska wędlin, deska serów, pomidor z cebulą,  

ogórek ze szczypiorkiem, pieczywo, smalec, ogórek kiszony 

herbata, kawa, woda, sok  

 

Deska wędlin, deska serów z owocami i winogronami, śledź w śmietanie 

sałatka meksykańska, masło, pieczywo, smalec, ogórek kiszony 

herbata, kawa, woda, sok 
 

Deska swojskich wędlin, deska serów orzechami i winogronami 

śledź w oleju, sałatka jarzynowa, tymbaliki drobiowe, masło, pieczywo 

smalec, ogórek kiszony, herbata, kawa, woda, sok 
 

opłata  jednorazowa za drzewo do ogniska 100 zł 

 dania grillowe serwowane w wiacie grillowej podawane są na zastawie jednorazowej (plastikowej) 

www.kotarz.com 

Propozycja 4 - cena 85 zł 

Płonąca kita wieprzowa 

25  zł  / os.  

35  zł  / os.  

45  zł  / os.  


