
                              

 

Majówka 1-3 maja. 

(lub inny termin w zależności od dostępności) 

 

I Dzień 

Przyjazd gości w godzinach popołudniowych 

Obiadokolacja 

Propozycja 

Zupa 

Krem z białej fasolki i jabłka 

Danie główne 

Polędwiczki faszerowane oscypkiem podane w towarzystwie szparag zielonych 

zapiekanych aromatyczną gorgonzolą 

Deser 

Jabłecznik na ciepło z gałką lodów waniliowych i polewą czekoladową 

 

Możliwość skorzystania z atrakcji pałacowych: kręgle, tenis ziemny, 

bilard, sauna, jacuzzi 

 

 

II Dzień 

Śniadanie 



Na „Dzień Dobry” proponujemy aktywnie wykorzystać przedpołudnie. 

Ostatnio popularny Nordic Walking z instruktorem i możliwością 

zwiedzenia malowniczych okolic, lasów, stawów. 

Obiad 

Zupa 

Aromatyczna borowikowa z łazankami 

Danie główne 

Schab zapiekany serem camembert na cieście francuskim podany z pieczonymi 

ziemniaczkami i kompozycją sałaty lodowej z warzywami 

Deser 

Tradycyjna Panna Cotta z musem owocowym 

 

Popołudniem proponujemy wycieczką na niedaleko położoną  górę św. 

Anny. Zwiedzimy pielgrzymkową miejscowość z bazyliką św. Anny, 

Grotą Lurdzką, zabytkowym amfiteatrem;  Park Krajobrazowy Góry 

św. Anny jest wręcz idealnym miejscem na spacer i kontemplację 

przyrody. 

 

Po aktywnym dniu wieczorem czeka nas zabawa, tańce i 

oczywiście same pyszności przygotowywane z grilla 

Przykładowe menu: 

Specjały prosto z grilla: 

 Kiełbaski 

 Karkówka 

 Skrzydełka 

 Krupnioki 

 Żeberka 

 Rybka z rusztu 

 Ziemniaki w koszulkach 

 Cukinia  

Dodatki: 

 Bagietki z masłami smakowymi 

 Sałatka na bazie sałaty pekińskiej z sosem czosnkowym 



 Sałatka jarzynowa 

 Dip czosnkowy 

 Ogórki kiszone 

 Tradycyjny smalczyk 

 Pieczywo 

 

Nie może oczywiście zabraknąć wina z pałacowych piwnic i piwa prosto 

z beczki. 

 

III Dzień 

Śniadanie 

Atrakcją tego dnia będzie wyjazd do jednego z największych w Europie 

Juraparku, mieszczącego się w  Krasiejowie. Na miejscu czeka nas 

podróż w czasy dinozaurów, jak również zabawa i przygoda w parku 

rozrywki. 

 

Obiad w Pałacu 

Zupa 

Rosół domowy z makaronem 

Danie Główne 

Tradycyjna rolada śląska w sosie własnym z kluskami i czerwoną kapustą duszona z 

boczkiem 

Deser 

Lody waniliowe z malinami w syropie 

 

Wyjazd gości 

 

 


