
                          

Letni piknik w Pałacu Izbicko 

 

Zapraszamy do spędzenia najdłuższego, pełnego tradycji wieczoru w 

roku właśnie u nas, w Pałacu Izbicko. Proponujemy zabawę przy 

ognisku i kuchnię regionalną. 

 

23 czerwca 2011 r. (I dzień) 

Przyjazd gości w godzinach południowych 

Na przywitanie zapraszamy wszystkich gości do stołu na obiad: 

Propozycja 

Zupa 

Chłodnik litewski 

Danie główne 

Żeberka jagnięce z sałatką z bakłażana i jarmużu z sosem koperkowym i ziemniakami 

Deser 

Lody śmietankowe ze świeżymi truskawkami 

 

Popołudniem zapraszamy na wycieczkę 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. 

 

Wieczór przy ognisku 



Przy oczekiwaniu na zachód słońca proponujemy zabawę z zespołem 

ludowym na żywo, tańce, śpiewy. 

Zgodnie z tradycją nie zabraknie puszczania wianków oraz wróżb przy 

ognisku. 

Coś na ząb (propozycje): 

 Kiełbaski, szaszłyki do własnej kompozycji 

 Bigos myśliwski z kiełbasą lub gulasz prosto z kociołka  

 Krupnioki smażone z cebulką 

 Wątróbka drobiowa 

 Pieczony dzik serwowany z kapustą i tzatzykami  

 Golonka wieprzowe na kapuście zasmażanej z grzybami 

 Ziemniaki pieczone w koszulkach prosto z ognia 

 Sałatka z cukinii i suszonych pomidorków 

 Sałata lodowa w sosie jogurtowo-czosnkowym 

 Sałatka żydowska 

 Bukiet warzyw sezonowych  

 Na słodko: pierogi z jagodami i śmietaną 

 Trunki: Wino, piwo, herbata, soki ze świeżych owoców 

 

Po zmroku atrakcją będzie pokaz tańca z ogniem 

Przy winie domowej roboty, śpiewie i dobrym jadle, zabawa będzie 

trwać do białego rana. 

 

24 czerwca 2011 r. (II dzień) 

Śniadanie 

 

Na „Dzień Dobry” proponujemy aktywnie wykorzystać przedpołudnie. Ostatnio 

popularny Nordic Walking z instruktorem i możliwością zwiedzenia malowniczych 

okolic, lasów, stawów. 

 

Obiad w pałacu 

Propozycja  



Zupa 

Żurek z kiełbasą i jajkiem 

Danie główne 

Rolada śląska w sosie własnym, z kluskami i czerwoną kapustą duszoną z boczkiem 

Deser 

„Szpajza” w trzech smakach  

Lub  

Kołacz z serem, jabłkiem i makiem 

 

Wyjazd gości  

 

 

 


