OFERTA PIKNIKOWA 2012r.
GR-AND
MENU DLA DZIECI:
I.



II.
III.
IV.

Zestaw grillowy:
filet z kurczaka
ziemniaki pieczone
kiełbaski pieczone przy ognisku
Łagodne sałatki, ketchup, musztarda, bułeczki
Chipsy, popcorn
Napoje zimne – 1L/os.

MENU PIKNIKOWE:
I.





II.








III.




Bukiet z grilla:
karkówka tradycyjna w zalewie ziołowej
kaszanka staropolska z cebulą
kiełbasa wiejska
szaszłyk wieprzowy lub szaszłyk wegetariański
pstrąg z pieczarkami
Dodatki do grilla:
łagodna sałatka z jesiennych warzyw
zestaw sałat w sosie winegret
zestawy pikli i świeżych warzyw
ziemniaki pieczone w mundurkach
sosy (pomidorowo – pikantny, czosnkowy, jogurtowo – ziołowy, musztardowy)
chrzan, ćwikła, ketchup, musztarda
pieczywo mieszane
napoje zimne – 1L/os.
Przekąski:
Żur staropolski
Bigos tradycyjny
Smalec w trzech smakach, z ogórkami kiszonymi i wiejskim chlebem – dodatek

*MENU WYDAWANE NA TALONY

Dodatki piknikowe:








Ławy, stoły – komplet 8 osobowy
TOI-TOI.
Agregat prądotwórczy + paliwo
Paintball
DJ
Nagłośnienie
Karaoke
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Zespoły muzyczne, tradycyjne i regionalne
Bilard 8 ft.(stół klubowy)
Stół turniejowy 9 ft.
Piłkarzyki stołowe
Dart
Loty pokazowe helikopterem
Pokaz barmański - Show i degustacja drinków ok. 60 min.
Firewalking- warsztaty chodzenia po ogniu
Fire Show – tancerze ognia wykonują skomplikowane akrobacje za pomocą specjalnych akcesoriów - 4
tancerzy ognia – stroje, makijaż, + podkład muzyczny + nagłośnienie
Strzelanie do tarcz full opcja: ( 4 wiatrówki – strzelanie do tarcz, 3 łuki – strzelanie do słomianych tarcz, 2
proce sportowe – strzelanie do kaczek)
Samba – Andre: Show w piórach + nauka tańca ok. 1 godz. – 1.30
Michał Niemiec
I.
II.
III.















Michał + 3 tancerki + tancerz (ekipa z Jaka to melodia) Dorota Tomas
Michał + 2 tancerki
Michał – solo

Włoski wieczór bądź mieszany z latynoskimi.
Gaik zespół folklorystyczny
Pokaz walki białą bronią z dialogiem
Wróżka
Pokaz barmański (show i degustacja drinków, czas trwania 2 godziny)
Turniej Sumo
Byk mechaniczny ”Rodeo”
Euro bungy
Ściana wspinaczkowa (5.6 m)
Fajerwerki
Ambulans medyczny
Autokary, minibus
Ochrona – patrol dwuosobowy

*Ceny nie zawierają podatku VAT.

Alkohole:




Wina Mołdawskie
Piwo Żywiec beczka 30L lub 50L
Każdy rodzaj wódki
*Inne alkohole według zamówienia klienta

DODATKOWE ATRAKCJE KULINARNE:







Stół wiejski: kiełbasy, kaszanki, salcesony, pasztety, bigos, chleb wiejski, smalec w trzech smakach,
ogórki kiszone, siwucha x 2 but. po 0,5L. - stół wiejski można wzbogacać o udziec wieprzowy lub prosiaka
w całości
Stół myśliwski: udziec z dzika, kiełbasy z sarny i dzika, pasztet z zająca, bażant w pierzu, comber z sarny,
szynka z jelenia, grzyby, żurawina, galaretka z bażanta
Stół śródziemnomorski: ośmiornica, raki, małże, kalmary, krewetki, kraby, łosoś marynowany
Stół sushi
Sushi Live – Kucharz przez 4 godziny przygotowuje na żywo dania, w trakcie pokazu przedstawiana jest
historia Japońskiej tradycji sushi oraz informacje o używanych produktach i serwowanych daniach.
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Stół grecki: krem z ikry dorsza, jogurt grecki, ostra pasta serowa, mus z bakłażanów, sałatka z owoców
morza, liście winogron z mięsem i ziołami, panierowany kozi ser, koktajl z krewetek, mięsne kuleczki z
czosnkiem, ośmiornica w oliwie i occie winnym, marynowana papryka z serem feta, wybór oliwek, pita
Deska dzikiego ptactwa
Ryba w całości (jesiotr, łosoś, sum) – ok. 3-4kg
Kosz ryb prosto z wędzarni
Indyk w całości
Przygotowywanie dań przez kucharzy na sali (polędwica wołowa, krewetki, polędwiczki wieprzowe,
polędwiczki drobiowe, makarony, sosy, dodatki , 1 kucharz na 100 os.)
Bażant w pierzu
Prosię pieczone w całości z kaszą gryczaną i surówką wiejską
Dzik z kaszą gryczaną pieczony
Jagnię pieczone z białą kaszą gryczaną
Udziec wieprzowy pieczony w całości z ziemniakami po polsku i bukietem warzyw

ATRAKCJE DLA DZIECI:
I.







Zjeżdżalnie:
Samuraj
Titanic
Pirat
Winnetou
Dżungla
Bajdocja

II.








Zamki do skakania
Samuraj
Saloon
Żyrafa
Merlin
Mini
Jeep
Pajace

III.











Urządzenia dla dzieci
Tajemniczy ogród
Zestaw dla przedszkolaków
Kącik dziecięcy
Basen(z piłkami) Rycerz
Statek Piracki
Basen Dżungla
Basen Dynia
Kolejka elektryczna
Góra Kilimandżaro
Karuzela Dino

UWAGI:





menu jest tylko propozycją i na Państwa życzenie zawsze może ulec zmianie
parking jest nie strzeżony tzn. że Gr-and nie ponosi odpowiedzialności za auto i rzeczy w nim
pozostawione, parking jest nadzorowany przez pracownika i zamykany na noc.
ostateczną liczbę uczestników należy podać nie później niż na 7 dni przed pobytem
zabrania się wnoszenia własnego alkoholu na teren sali bankietowej Gr-and bez uprzednich ustaleń
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