OFERTA – PIKNIK RODZINNY
GRÓD PIASTA
KONSUMPCJA :
1. ŚNIADANIE –SZWEDZKI BUFET godź : 10:00
Wędlina krojona
Szynki krojone
Sery żółte
Gzik
twarożek
Sery topione
Pomidor, ogórek
Sałata, rzodkiewka
Jogurty
Mussli/płatki kukurydziane
Mleko zimne/ciepłe
Jajko w majonezie
Parówki na ciepło
Jajecznica
Masło
Pieczywo różne
Kawa/herbata – w bemarze
Woda/napoje – w dzbankach

PŁYTA WYROBÓW WIEJSKICH I ZE ŚWINIOBICIA 3 porcje/osobę (240 g):
-

Szynka gotowana, boczek rolowany, boczek wędzony, kiełbasa myśliwska,
kiełbasa z beczki, kiełbasa polska, pasztet z dziczyzny, pieczeń rzymska,
kaszanka, salceson, smalec, ogórki,

-

Chleb wiejski różne rodzaje
PŁYTA SAŁATKOWA 1 porcja/osobę

-

kilka rodzajów różnorodnych sałatek i surówek

-

bar sałatkowy –produkty do skomponowania swojej sałatki z ulubionych
produktów oraz sosów

PIECZYWO RÓŻNE RODZAJE

NA CIEPŁO:
-

świeżonka 100 g/ osobę

2. BUFET KAWOWY – dostępny przez cały czas trwania pikniku
-

napoje gorące (kawa, herbata) bez ograniczeń
ciasto drożdżowe, murzynek – 2 porcje/osobę

3. POSIŁEK GŁÓWNY
DANIA Z GRILLA

w godzinach 14:00-16:00
2,5 porcji/osobę

-

karkówka

-

boczek

-

kaszanka z kapustą

-

zupa : grochówka 300ml/os

Smalec + ogórki kiszone
Godz. 17:00
-

Gulasz z kaszą warzony w Trójnogu przez kobiety Wojów – podawany na liściu chrzanu
bądź kapusty – nawiązanie do posiłków wczesnośredniowiecznych

4.KOLACJA godzina około 18:00-19.00

SZYNKI PIECZONE W CAŁOŚCI 1porcja/osobę
podawane z kaszą oraz zestawem sosów
PŁYTA RYBNA
1 porcja/osobę
pstrąg wędzony podawany na ciepło, prosto z naszej wędzarni 50 g/osobę
różnego rodzaju ryby (w marynatach i sosach)
Dania na ciepło:
rumsztyk z grilla
kiełbaska z ogniska
szaszłyk z grilla

ATRAKCJE KULINARNE - DODATKOWE:
-

I.

Stoisko z watą cukrową – bez ograniczeń
Stoisko z popcornem – bez ograniczeń
Stoisko z pieczoną pyrą – podawana z gzikiem, sosami oraz masłem
Pieczenie oraz konsumpcja podpłomyków – strawy wczesnośredniowiecznej
placuszki ziemniaczane w oryginalnej wersji, z różnymi dodatkami
Ognisko: pieczenie kiełbasek (1 szt./osobę)
Wypiek chleba z pieca chlebowego
Degustacja twarogów z wędzarni własnej

ATRAKCJE DLA DZIECI
Zjeżdżalnia 8 m. wysoka
Zjeżdżalnia 6,5 m wysoka
Byk Rodeo
Dmuchany plac zabaw 2w1 AGRODEO wraz z suchym basenem
Kule wodne – 3 szt.
Dmuchany Plac zabaw
Przejażdżki na kucyku
Malowanie tatuaży, skręcane balony
Myszka Miki
Konkursy i zabawy integracyjne:
-szczudła,
-narty wieloosobowe,
- spodnie trzyosobowe,
-błędny rycerz itp
Możliwość korzystania z boiska do koszykówki, siatkówki
1. ANIMATOR CZASU WOLNEGO – osoba, która profesjonalnie zajmie się dziećmi,
zapewni im atrakcyjne spędzenie czasu na wspólnych grach i zabawach.
Rodzice w tym czasie będą mieli okazję do skorzystania z innych atrakcji.
2. ZABAWY PLEBEJSKIE takie jak:
- Rzut podkową
- Walki na równoważni – pojedynek workami z sianem na leżącej kłodzie.

- Narty bolkowskie – wyścigi drużynowe, trzech zawodników musi zsynchronizować
ruchy
by ruszyć z miejsca
- Trzynoga – bieg dwóch zawodników którzy mają związane nogi
- Przeciąganie liny
- Bieg w dybach – bieg w specjalnych kajdanach ograniczających ruchy. - Ciągniecie
świni – ciągniecie lin
z przywiązana kłodą.
- Skoki w workach
- Toczenie pniaków.
- Zerwana kładka – dwie osoby przenoszą pozostałych członków drużyny na tarczy
Podczas zabaw prowadzone będą konkursy z nagrodami – niespodziankami.

1. PASOWANIE NA WOJA
Ceremonia pasowania.
Przed tym kandydat zostanie przeszkolony z władania mieczem.
Nowi Wojowie zostaną odznaczeni specjalnymi Dyplomami.
2. MINI ZOO
Zwiedzanie ZOO znajdującego się na terenie Grodu Piasta. Dla najmłodszych jest to
wspaniała okazja do zapoznania się ze światem zwierząt.
3. WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY.
Dzieci i młodzież pod okiem profesjonalisty, korzystając z jego cennych rad będą miały
możliwość ulepienia dowolnego przedmiotu z gliny.

II.

ATRAKCJE DLA DOROSŁYCH
1. ZABAWY PLEBEJSKIE
-

Rzut zapałką - rzut specjalnym palem na odległość
Walki na równoważni – pojedynek workami z sianem na leżącej kłodzie.
Narty bolkowskie – trzech zawodników musi zsynchronizować ruchy by ruszyć
z miejsca
Moczymorda – łowienie jabłek z balii pełnej wody
Przeciąganie liny
Balwierska praca giermka – golenie balona przy pomocy miecza.

III. DODATKOWE ATRAKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
1. ATRAKCJE MUZYCZNE
karaoke
oprawa muzyczna podczas całego pikniku
wieczorem zabawa taneczna z oprawą DJ’a:
W trakcie trwania zabawy – konkursy muzyczne z nagrodami
2. INNE
-

kącik gier: cymbergaj, ping-pong, piłkarzyki

-

Wypożyczalnia sprzętu wodnego: rowery wodne, łódki, kajaki

-

możliwość skorzystania z seansu w GROCIE SOLNEJ

W rewelacyjny sposób łączy profilaktykę chorób i ochronę zdrowia z relaksem.
Seans odbywający się w optymalnej wilgotności i temperaturze przy odgłosach natury
pomaga wypocząć i zrelaksować się.
Na właściwości lecznicze jaskini wpływa sól, którą jest wypełnione pomieszczenie, ale
przede wszystkim aerozol solny, rozpytany podczas seansu. Dodatkowy nastrój
wprowadza wyjątkowa aranżacja wnętrza groty,
-

Stanowisko RZUTU TOPOREM

-

Stanowisko RZUTU WŁÓCZNIĄ

-

Stanowisko STRZELANIA Z ŁUKU

UWAGA!!!
Oferta nie zawiera napojów alkoholowych.
Proponujemy zakup piwa lanego : beczki 30l lub 20l

Pragniemy zaznaczyć, iż przedstawiona oferta jest tylko propozycją i jesteśmy otwarci na wszelkie
sugestie z Państwa strony, zarazem pozostawiamy możliwość jej modyfikacji.
Scenariusz logistyczny Pikniku chcielibyśmy przedstawić w rozmowie bezpośredniej.
Zapewniamy pełen profesjonalizm wykonania wszystkich elementów wpisujących się w powyższy
scenariusz. Unikatowe atrakcje kulinarne oraz wyróżniająca się oprawa historyczna Pikniku zachwycą
państwa Pracowników i ich Rodziny.

