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W yobraźcie sobie ten Wielki Dzień. Górskie, malownicze 
krajobrazy, czyste powietrze, kręta droga prowadząca na sam 

kraniec wsi i Waszego dotychczasowego życia. Drewniana karczma 
kryta strzechą, odświętnie ubrani rodzice i najbliższe osoby, pełne 
wzruszenia uściski, chleb, sól i gorzka wódka witająca Was w progu. 
Wszystko dzieje się tak szybko… Zapach pysznego jedzenia uderza  
w nozdrza, muzyka zapiera dech w piersi, zewsząd słychać krzyki 
toastów i gwar rozmów. Otaczają Was uszczęśliwione twarze gości: 
atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna. Szalonym tańcom nie ma 
końca a noc zdaje się za krótka…
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 Górskie, zawojskie krajobrazy to przepiękne tło dla wesela. 
Karczma znajduje się w malowniczym otoczeniu, nad rzeką, na skraju 
Parku Narodowego i na końcu wsi, z pięknym widokiem na zalesione 
pagórki i wzgórza. 

 Niezależnie od pory roku i pogody to miejsce będzie urzekać zmysły 
waszych gości – zimą śnieżna czapa i efektowny puch jak z obrazków, 
latem rozległe zielone połacie pełne słońca. Jesienią krajobrazem 
zawładnie cała gama brązów, żółci i czerwieni a wiosną – chyba nie 
trzeba nikogo zachęcać – kwitnące pąki, budząca się do życia przyroda 
i oszałamiający zapach bzu. 

 Drewniana karczma kryta strzechą i otoczona werandą nabierze 
blasku szczególnie nocą – wspaniale oświetlona, na tle rozgwieżdżonego 
nieba – z pewnością stanie się miejscem wielu niepowtarzalnych 
wyznań tej nocy.

Zawoja jak z bajki
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 Wiemy, że podstawą dobrej zabawy jest dobre samopoczucie  
i swobodny nastrój waszych gości – niech czują się jak w domu!  
Z drewnianych, przytulnych wnętrz Karczmy Zbójnickiej nie 
chce się wychodzić… Rozpalony kominek podgrzewa atmosferę, 
kamienna podłoga wytrzyma nawet najbardziej szalone hulanki 
i swawole a regionalny wystrój na każdym kroku przypomina 
o góralskim temperamencie, zachęcając do szalonych tańców, 
nieskrępowanych rozmów i niezliczonych toastów!

Regionalne wnętrza 
i domowa atmosfera

Skontaktuj się z nami aby poznać szczegóły:

603 073 188
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 Nie martw się o zmienną listę gości – karczma jest 
bardzo przestronna a jej przestrzeń tak uniwersalna, 
że istnieje sporo możliwości ustawienia stołów. 
Ich konfiguracja jest zupełnie dowolna i zależna od 
Waszych życzeń. Przy stołach na drewnianych ławach 
pomieści się od 4 do 12 osób. Ławy te, choć obszerne, 
wspaniale sprzyjają zżyciu biesiadników, zapewniając 
bliskość i niemalże intymny nastrój, tak niezbędny dla 
rozluźnienia i rozradowania uczestników zabawy.

Liczą się ludzie,  
nie liczby…
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 Na większe przyjęcia (około 80 - 130 osób) 
przygotowujemy dwa poziomy karczmy – podczas gdy na dole 
trwają pląsy bez opamiętania i trudno usłyszeć własne myśli  
w szale zabawy, na górze stoły uginają się od pyszności, słychać 
gwar rozmów i krzyki toastów. Na dodatek, goście z balkonu  
w górnej części mogą obserwować wariacje współbiesiadników 
na dole, a rozbrzmiewająca w dole muzyka pozwala bez trudu 
gawędzić i rozprawiać. 

 Średnie przyjęcia (do 60 osób) organizujemy na górze 
karczmy – jest na tyle rozległa, że bez trudu można podzielić 
ją na dwie części – w jednej wszyscy najedzą się do syta,  
w drugiej wytańczą do utraty tchu. 

 Na małe przyjęcia (około 30-40 osób) proponujemy 
naszą trzecią salę – Winiarnię. Stylowa i pięknie oświetlona 
przestrzeń, cała w kamieniu i drewnie spodoba się klientom 
ceniącym kameralne i ciepłe wnętrza. Gości wychodzących 
zaczerpnąć świeżego powietrza w trakcie zabawy urzeknie 
niepowtarzalny widok na rzekę i las.
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 Menu, które zdobyło już serca wielu weselników, opiera się na 
przepysznych regionalnych i swojskich daniach. Wszystko przyrządzamy 
na miejscu w oparciu o świeże artykuły od sprawdzonych miejscowych 
dostawców. Dbamy o to by było przede wszystkim domowo i naturalnie. 

 Naszą specjalnością są tradycyjne potrawy (dziczyzna, zupy gulaszowe, 
wędliny, sery) ale oferujemy także wszystkie opcje kulinarne niezbędne 
podczas weselnego przyjęcia (tort, ciasta, wyroby regionalne, chleb na 
powitanie gości, szampan).

 Całość proponujemy wzbogacić o stół chłopski i słodki aby każdy  
z gości znalazł dla siebie coś specjalnego. Pierwszy z nich zadowoli wszystkich 
wielbicieli wyrobów regionalnych, zapełniony swojskimi serami, wędlinami  
i innymi rarytasami. Drugi osłodzi życie przysmakami takimi jak czekoladowa 
fontanna, owoce w czekoladzie oraz przeróżne ciasteczka i łakocie. 

 Jednego możecie być pewni – nasza kuchnia usatysfakcjonuje kubki 
smakowe najbardziej wymagających smakoszy oraz dogodzi najbardziej 
pojemnym żołądkom wszystkich głodomorów.

 Przy większych przyjęciach brak dodatkowej opłaty w postaci 
„korkowego”!

Swojska kuchnia do syta
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 Nie od dziś zajmujemy się organizacją wesel – najlepiej 
świadczy o tym pokaźna kolekcja bukietów pozostawionych 
przez pary w Karczmie na pamiątkę. 

 Nie bez powodu zaufało nam już tak wiele par – aż 
do ostatniego gościa towarzyszyć Wam będzie elastyczna  
i empatyczna obsługa. Ilość osób obsługujących zawsze jest 
dostosowana do liczby gości weselnych. Obsługa jest dyskretna, 
ale widoczna, czuwająca nad rozwojem zabawy, potrzebami 
gości oraz wyjątkowymi sytuacjami. 

Obsługa czuwająca  
nad przebiegiem wesela
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 Chcemy abyście poczuli się zrelaksowani i pewni o każdy 
szczegół oprawy i przebiegu przyjęcia, dlatego nad wszystkim 
czuwać będzie organizator wesela i profesjonalna obsługa. Stoły 
przez całą noc będą wyglądały pięknie a ciepłe napoje na życzenie 
postawią na nogi zmęczonych uczestników zabawy. Niech ten 
wspaniały dzień stanie się takim, jakim go sobie wymarzyliście. 

 Zajmiemy się wszystkimi technicznymi szczegółami 
abyście mogli skupić się na sobie, waszych rodzinach i bliskich  
– w spokoju współtworzyć z nimi niepowtarzalną atmosferę 
tego dnia, przekazywać sobie miłość i ciepło. 

Goście bawią się do białego rana  
a Państwo Młodzi razem z nimi! 

603 073 188
Aby zbliżyć się do tego wielkiego dnia, ZADZWOŃ: 
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wybór orkiestry, zespołu góralskiego 
czy DJ-a, przy którym nogi same będą 
rwać się do tańca;

wybór fotografa, który pomoże 
upamiętnić ten szczęśliwy dzień;

zrobienie grilla lub ogniska obok 
Karczmy;

organizację poprawin (koszty zależne 
od menu, zwykle 50% ceny wesela)

organizację wodzireja, który zadba, by 
wszyscy doskonale się bawili; transport;

zabytkowy samochód lub bryczka, by 
mogli Państwo poczuć się jak w bajce;

organizację noclegów, dla tych, którzy 
przyjadą z daleka, w zależności od cen 
i oczekiwanego standardu, wskazanie 
obiektów, gdzie można ulokować gości;

Służymy pomocą jeśli chodzi o:

603 073 188
ZADZWOŃ:

• Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości
• Ustalimy wstępne wymagania, pomysły
• Pomożemy w dobraniu najlepszej oferty
• Umówimy się na spotkanie aby obejrzeć salę
• Wybierzemy najdogodniejszy termin
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• Bajkowe tło – górskie, zawojskie krajobrazy zachwycające niezależnie od pory roku i pogody;
• Przyjęcie w drewnianej karczmie krytej strzechą i otoczonej werandą, w której każde wyznanie nabierze 

mocy w tę szczególną noc;
• Przytulne wnętrza, z których nie chce się wychodzić, rozpalony kominek podgrzewający atmosferę 

oraz regionalny wystrój przywodzący na myśl żywiołowych górali;
• Przestronna i uniwersalna przestrzeń, w której pomieścisz wszystkich swoich gości: do wyboru trzy 

sale różnej wielkości, z których każda stworzona jest do szalonych tańców, nieskrępowanych rozmów 
i niezliczonych toastów;

• Różne konfiguracje ustawienia stołów i ław, aby każdy z gości czuł się rozluźniony i zadowolony;
• Swojska kuchnia do syta, opierająca się na przepysznych regionalnych i tradycyjnych potrawach, która 

usatysfakcjonuje kubki smakowe najbardziej wymagających smakoszy oraz pojemne żołądki wszystkich 
głodomorów.

• Bogate menu i możliwość jego indywidualnego dostosowania (w tym także ilości i kolejności potraw), 
wiele opcji kulinarnych opartych o lokalne, świeże i naturalne produkty;

• Elastyczna i dyskretna obsługa czuwająca nad przebiegiem wesela, rozwojem zabawy i potrzebami 
gości.

• Doradztwo w kwestiach atrakcji weselnych (wodzirej, orkiestra);
• Pomoc przy organizacji fotografa i wybraniu dogodnych noclegów i transportu.

Wesele w Karczmie Zbójnickiej to:




