
najlepsze tradycje w 
nowoczesnym wydaniu

oferta dla firm

ź Przestrzeń restauracyjna mieszcząca do 300 osób
ź Zaciszna sala konferencyjno-bankietowa mieszcząca do 60 osób
ź 8 gatunków piwa żywego, warzonego w naszym browarze
ź Tradycyjne dania kuchni śląskiej i góralskiej
ź Świeże i ekologiczne wyroby wędliniarskie
ź Zabawy taneczne, muzyka na żywo, występy artystyczne
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 Integracja to zacieśnianie więzi, komfort poczucia 
przynależności do grupy, radość ze wspólnie spędzanego 
czasu. Aby zabawa i odpoczynek się udały, potrzebne jest 
przytulne i wygodne miejsce, oraz poczucie swobody – a to 
właśnie znajdziecie w Karczmie Wrzos. Urządzone w 
rustykalnym stylu wnętrze nada spotkaniu swojskości, trzask 
płomieni w kominku zrelaksuje, a przestrzenne sale 
restauracji pozwolą na komfortową i zamaszystą zabawę.

W ramach imprezy proponujemy następujące atrakcje:

Degustacja piwa z Browaru Wrzos – Polecamy jako rozpoczęcie 
integracji, okazję do zapoznania się z bogactwem smaków 
oferowanego przez nas trunku i dobranie ulubionego gatunku 
wedle swojego gustu. Oprócz piwa podczas degustacji uraczeni 
będziecie również ciekawostkami i anegdotami związanymi z 
warzelnictwem. Odprężająca atmosfera uzyskana będzie już na 
początku spotkania, a łatwo zapadające w pamięć historie 
zostaną z wami na przyszłość. Dobrych opowieści nigdy wszak za 
wiele!

Występy kabaretowe – Modny ostatnio stand-up znalazł 
podatny grunt i w naszych stronach, dokonując imponującej fuzji 
z ciętym góralskim humorem. Śmiech to zdrowie, piwo to 
zdrowie, zachęcamy zatem do podwójnej kuracji przy 
aromatycznej pianie i bezkompromisowym dowcipie artystów-
komików.

Zabawa taneczna –  Po smacznym posiłku zapraszamy na 
parkiet, gdzie przy żywiołowej muzyce będzie można wyszaleć 
się i naładować baterie pozytywną energią.  Z chęcią pomożemy 
w wyborze DJ-a, lub – jeśli preferują państwo imprezę w stylu 
folkowym – zespołu góralskiego z wodzirejem.  Na spragnionych 
tancerzy będzie czekać zimne piwo, które doda sił i zapału do 
dalszej zabawy!

INTEGRACJA



Pomni powyższych słów z całą starannością 
przygotowaliśmy restauracyjne menu, by nasze 
dania cieszyły smakiem, syciły i radowały oko 
profesjonalnym podaniem. Tradycyjne dania kuchni 
śląskiej i góralskiej przygotowujemy z dbałością o 
autentyczność receptury i estetykę nowoczesnej 
kuchni.

Z  d u m ą  p o l e c a my  zd rowe,  e ko l o g i c z n i e 
przygotowywane wyroby wędliniarskie z naszej 

wędzarni, a także lekką, smakowitą pizzę, dostępną 
także w wersji wegetariańskiej i wegańskiej.

Dla państwa wygody opracowaliśmy trzy 
warianty menu, w różnych przedziałach 
cenowych. 

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ustalić 
własne menu złożone z ulubionych potraw:
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„Bez wątpienia największym 

wynalazkiem ludzkości jest 

piwo. No, koło też jest ważne, 

ale nie pasuje do pizzy…” 

        

Dave Barr

Powitanie:  miodonka –  wódka 

sporządzona na miodzie (50 ml).

Przystawka: Chleb piwny (z młóta 

piwnego) z własnego wypieku, ze 

smalcem i ogórkiem kiszonym.

Z u p a :  k w a ś n i c a  b e s k i d z k a  n a 

wędzonce.

Danie główne: Żeberka wieprzowe 

duszone w piwie, podane z opiekanymi 

ziemniakami i zasmażaną kapustą.

Do obiadu każdy z gości otrzyma po 

jednym piwie (0,5 l )  z  naszego  

browaru. 

Zimne i gorące napoje bezalkoholowe 

bez ograniczeń.

Powitanie: piwo własnej produkcji (0,3 l).

Zupa: cebulowa na piwie z grzankami. 

Danie główne: golonka duszona w piwie, 

pieczone żeberka wieprzowe marynowane w 

ziołach, kurczak egzotyczny, kotlet schabowy 

oraz dodatki (ziemniaki, kapusta zasmażana 

etc.). Podane na półmiskach.

Deser: szarlotka na gorąco z lodami własnej 

produkcji i bitą śmietaną.

Zimna Płyta w formie bufetu: pieczone 

mięsa, takie jak necówka domowa, schab ze 

śliwką, rolada z boczku, wędliny własnej 

produkcji, pasztet myśliwski, deska serów, 

tymbaliki, śledź w śmietanie, sałatka grecka, 

sałatka jarzynowa oraz pieczywo własnej 

produkcji z młóta piwnego.

Na kolację proponujemy tradycyjny żur śląski. 

Zimne i gorące napoje bezalkoholowe bez 

ograniczeń.

Powitane: miodonka (50 ml) i piwo własnej produkcji 

(0,3l).

Zupa: tradycyjna śląska polewka czosnkowa z szynką, 

serem, żółtkiem i grzankami.

Danie główne: gulasz z sarny po myśliwsku (z 

wędzonym boczkiem, grzybami i czerwonym winem), 

pieczeń juhasa (jagnięca pieczeń w sosie własnym, 

szpikowana słoniną i marynowana w ziołach 

prowansalskich), roladki z dzika faszerowane leśnymi 

grzybami z nutką żubrówki, pieczone żeberka 

wieprzowe podlewane piwem, golonka duszona w 

piwie z ziołami. Podane na drewnianych deskach.

Wśród dodatków kluski śląskie, opiekane ziemniaki, 

kapusta zasmażana, zestawy surówek i chleb z 

własnego wypieku.

Deser: szarlotka na gorąco z lodami własnej produkcji 

i bitą śmietaną.

Na kolację proponujemy płonącego prosiaka 

faszerowanego kaszą, podanego z chlebem z 

własnego wypieku. 

Zimne i gorące napoje bezalkoholowe 

bez ograniczeń.

ZESTAW
PODSTAWOWY

GÓRALSKA UCZTABANKIET PREMIUM

69 zł/os     77 zł 129 zł/os    145 zł 199 zł/os      250 zł

-10% -10% -20%
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Do państwa dyspozycji oddajemy miejsce i sprzęt 
konferencyjny. Dla mniejszej grupy do 60 osób idealna 
będzie przestrzeń zacisznej, zamkniętej Sali bankietowo-
konferencyjnej ,  zapewniającej  spokój  i  komfort 
przeprowadzanej prezentacji. Większe grupy zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego, w celu ustalenia szczegółów 
potrzebnych do przygotowania większej sali.  

Dostępny sprzęt:
· rzutnik HD + Ekran
· 3 mikrofony ze statywami,
· 2 mikrofony bezprzewodowe,
· nagłośnienie.

PRZESTRZEŃ
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Karczma Wrzos znajduje się w centrum Ustronia, w łatwym 
do zlokalizowania miejscu, w pobliżu miejsc noclegowych i 
innych atrakcji. Wizyta u nas może być zorganizowana w 
formie głównej imprezy, lub jednej z atrakcji w ramach 
zwiedzania miasta i okolic. Polecamy zwłaszcza aktywny 
odpoczynek na świeżym powietrzu, po którym syty posiłek i 
aromatyczne piwo smakować będą wyśmienicie! 

Polecane atrakcje:

·  – można zobaczyć tu Leśny Park Niespodzianek
zwierzęta z całej Polski, w naturalnych warunkach 
starodrzewia bukowego (1,8 km).
·  – wyciąg narciarski, letni tor Kolej Linowa Czantoria
saneczkowy, sokolarnia (3,1 km). 
·  – całoroczny tor saneczkowy, Górski Park Równica
kino sferyczne, kino 7D, quady (3,9 km).
· w Hotelu Gołębiewskim w Wiśle (8,2 km).Aquapark 
· nad Wisłą na drodze Wspaniałe trasy rowerowe 
Ustroń-Skoczów, trasy downhillowe. Wypożyczalnie 
rowerowe w centrum Ustronia oferują swój asortyment 
również dla grup.
· , historycznego austriackiego Zwiedzanie Cieszyna
miasta na granicy Polsko-Czeskiej (15 km). Polecamy wizytę 
w Browarze Brackim na Wzgórzu Zamkowym – będzie to 
okazja, by porównać proces produkcji piwa w skali 
przemysłowej, do rzemieślniczej, kultywowanej w Browarze 
Wrzos.

OKOLICA
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NOCLEG

Hotel Olympic
ź 70 m od Karczmy Wrzos.
ź Wstęp na basen, salę fitness, 

jacuzzi i saunę w cenie pokoju.
ź SPA & Wellness.
ź www.hotelolympic.pl

Hotel Jaskółka
ź 1,5 km od Karczmy Wrzos
ź Strefa SPA & Wellness.
ź Sale konferencyjne
ź Jeden ze słynnych hoteli-piramid.
ź www.hotel-jaskolka.pl

  

Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne
PARK PONIWIEC
ź 2 km od Karczmy Wrzos
ź Strefa SPA & Wellness
ź www.parkponiwiec.pl

Jako miejsce noclegowe serdecznie polecamy państwa uwadze 
ośrodki, będące wygodnym centrum wypadowym podczas 
pobytu w Ustroniu:



KONTAKT

Browar Wrzos Dominik Dembinski
ul. Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń

Telefon (imprezy)  : 508 823 288 (Mariusz Króliczek)
Telefon (rezerwacje)  : (33) 858 86 54
Mail    : biuro@karczma-wrzos.pl
Mail alternatywny  : karczmawrzos@gmail.com
NIP    : 548 26 77 843
WWW    : www.karczma-wrzos.pl




