
OFERTA GRILLOWA

MENU 
GRILLOWE

NAPOJE 
ZIMNE I GORĄCE

PAKIETY 
DODATKOWE





MENU GRILL
(min. 40 osób pełnopłatnych)

GRILL 
Szaszłyki z kurczakiem zagrodowym

Kofta wieprzowa
Boczek pieczony przed grillowaniem

Karkówka
Podudzie z  kurczak
Kiełbasa myśliwska

Oscypki grillowane z konfiturą

WARZYWA 
Opiekana papryka kolorowa

Cukinia z grilla
Soczyste pieczarki w przyprawach

Kolby kukurydzy z masełkiem i solą
Ziemniaki grillowane z solą morską lub z ogniska

Ogórki kiszone

SAŁATKI 
(2 pozycje do wyboru)

Sałata rzymska z kurczakiem zagrodowym, rzodkiew, szczypiorek, jaja, jogurt, parmezan
Sałatka grecka

Bataty, chorizo, jarmuż, granat
Ziemniaczana z ogórkiem kiszonym i cebulką
Pieczony burak, bryndza, ocet balsamiczny

DODATKI
Pieczywo

Pieczone podpłomyki z grilla
Pieczywo opiekane na ogniu z masłem czosnkowym

Masło do smarowania

SOSY PODSTAWOWE
Musztarda

Keczup
Chrzan
Majonez

SOSY WŁASNEJ PRODUKCJI
BBQ

Remoulada
Chimichurri
Czosnkowy

NAPOJE 
(bez ograniczeń)

Woda mineralna gazowana i niegazowana 
Soki owocowe (2 rodzaje)

Kawa z ekspresu
Wybór herbat

#SmakiLata



PAKIETY DODATKOWE

PAKIET AMERYKAŃSKI 
Hot-dog z grilla z kapustką

Burgery wołowe

PAKIET RYBNY 
Pstrągi ojcowskie z koperkiem i cytryną

PAKIET WIEJSKI 
Golonka peklowana z kapustą zasmażaną

Wiejska kaszanka z cebulką

#CzasNaGrilla



DODATKOWE 
INFORMACJE

OFERUJEMY
Przygotowanie miejsca i zastawy dla gości na terenie parku

Live cooking – obecność dedykowanego kucharza podczas grillowania
Bezpłatne miejsca parkingowe

Profesjonalną opiekę dedykowanego koordynatora

ALKOHOL
Możliwość zakupienia alkoholu po naszej stronie*

W przypadku zakupu alkoholu we własnym zakresie obowiązuje opłata korkowa –
dodatkowo 10 zł/os.**

WARUNKI REZERWACJI 
Zadatek w wysokości 30% wartości organizacji grilla–

płatny po podpisaniu umowy
Ostateczne zgłoszenie liczby gości oraz płatność pozostałej kwoty 

na organizację grilla - do 2 tygodni przed terminem realizacji 
Dzieci do 3 lat płatne 1 zł, dzieci w wieku od 3 do 10 lat otrzymują 50% rabatu 

Cena nie uwzględnia: alkoholu, tortu, oprawy muzycznej, dekoracji 
oraz innych usług dodatkowych

Rezygnacja z jakiegokolwiek elementu wybranego pakietu nie wpływa na cenę 

W PRZYPADKU DESZCZU
Potrawy grillowe wydawane mogą być we wnętrzach Pałacu

INNE
Możliwość wynajęcia namiotu za dodatkową opłatą

*wycena indywidualna
** przy zakupie wina z Winnicy Pałacu Minoga brak opłaty korkowej



HISTORIA

XII
WIEK

Powstanie dworu w Minodze 
datuje się na XII wiek.

XIX
WIEK

XX
WIEK

XXI
WIEK

W XIX wieku budynek przekształcono
według projektu renomowanego
architekta Filipa Pokutyńskiego
w rezydencję w stylu toskańskim
naturalnie połączoną z ogrodem.

Tu niegdyś uroczystości rodzinne
obchodzili członkowie rodzin
Szembeków, Puszetów, Wężyków
oraz Skarbek-Borowskich.

Po 2000 r.
szereg prac
restauratorskich.

Po 1945 r. prawie 50-letni okres 
grabieży i dewastacji.

To pałac Wężyków 
gdzie gościł 
C.K. Norwid



ZAREZERWUJ TERMIN 
JUŻ DZIŚ!

+48 534 904 027 

PAŁAC MINOGA
MINOGA 118

32-046 MINOGA

info@minogapalac.pl


