
 

 

Smak tradycji 

 

 

Gospoda Pazibroda kusi smakami tradycyjnej chłopskiej kuchni.  

Restauracja urządzona na wzór wiejskiej chaty buduje ciepły, swojski klimat. 

Przeszklony taras z widokiem na piękny ogródek z kwitnącymi w lecie 

malwami i płaczącą wierzbą, stolikami ukrytymi pod parasolami oraz placem 

zabaw dla dzieci wprowadza atmosferę odprężenia.  

Klimatyzowana Sala Myśliwska (bankietowa) z piękną, bieloną ścianą z 

kamienia, ozdobiona dużym kominkiem, stylowymi żyrandolami może sama 

w sobie stanowić aranżację dla różnego rodzaju imprez okolicznościowych lub 

być bazą pod ograniczoną jedynie wyobraźnią dekorację.   

Czas spędzony w tych wnętrzach oraz przepyszne, przyrządzone z uczuciem 

specjały tradycyjnej kuchni chłopskiej są miłym dopełnieniem nie tylko 

podróży ale także pięknych punktów na mapie życia – chrzcin, urodzin, 

imienin, komunii, spotkań klasowych oraz wielu innych okoliczności. 



 

 

 

Jako organizator różnych imprez 

okolicznościowych zapewniamy  

najwyższej jakości potrawy i 

profesjonalną obsługę. 

Zapewniamy, że Państwa Goście 

będą długo wspominać wizytę w 

naszych progach.   

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Menu 

(zestaw oferowanych poniżej potraw na Państwa życzenie może ulec 

zmianie) 

Do Państwa dyspozycji oddajemy            

3 klimatyzowane sale, na których 

możemy ustawić stoły prostokątne lub 

okrągłe. Ich dekoracja zależy od 

Państwa gustu i wyobraźni.  

 

Na życzenie okrywamy krzesła 

ozdobnymi pokrowcami – 8zł/os. 

 

 



 

 

MENU GŁÓWNE 

Na stołach znajdują się: dzbanki z napojami zimnymi (kompot 

wieloowocowy, woda z cytryną, piwo kozicowe) – 1l/os., a także zimne 

przekąski.  

 

PRZEKĄSKI: 

 swojskie wędliny wędzone 

Pazibrody: szynka, polędwica, 

baleron, boczek 

 pasztet z dziczyzny 

 śledź po wiejsku 

 jaja faszerowane  

 sałata grecka 

 smalec, ogórki kiszone, chleb swojski 

żytni  

ZUPY: 

 zupa pazibroda 

 rosół po królewsku  
 

PÓŁMISKI MIĘS :   

 roladki drobiowe ze 

szpinakiem, ziemniaki gotowane 

 szynka w pierzynce 

cebulowej, ziemniaki opiekane 

Dodatki : bukiet surówek 

 



 

 

 

 

SŁODKI STÓŁ : 

 Ciasta  :  napoleonka, szarlotka, 

ciasteczka z cukrem i orzechami, ciasto 

dnia  

 Owoce 

 Kawa, herbata 

 

Napoje :  

 gorące (kawa, herbata) bez ograniczeń  

 zimne :.1 l / os.  

 kompot wieloowocowy,  

 woda z cytryną  

 piwo kozicowe- napój regionalny 

bezalkoholowy  

            

   

 

 

KOSZT :  85  zł / osobę  

 

 



 

 

 

Dodatkowe informacje:  

 

 Przygotowujemy również indywidualne 

menu, uwzględniając Państwa potrzeby 

(menu wegetariańskie, specjalne menu 

dla dzieci). 

 Tort we własnym zakresie – za 

okazaniem paragonu, lub Tort 

Pazibrody z bitą śmietaną i owocami -  

50 zł/kg 

 Parking udostępniamy Państwa 

Gościom nieodpłatnie. 

 Do dyspozycji Państwa Gości oddajemy również 14 pokoi hotelowych 

w wysokim standardzie – płatne dodatkowo. Konieczna wcześniejsza 

rezerwacja i potwierdzenie.  

 Podstawą do rozliczenia według oferty jest zadeklarowana na 4 doby 

przed usługą ilość osób (ryzyko nieobecności Gości leży po stronie 

Organizatora). Dzieci do lat 3 – bezpłatnie, 4-8 – płatne 50 %. Powyżej 

zadeklarowanej ilości osób – dodatkowo płatne.  

 Podstawową dekoracją stołu są białe obrusy, kwiaty w wazonach, 

serwetki, świecznik ze świecą. Istnieje możliwość dowolnej aranżacji we 

własnym zakresie Zamawiającego).   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BĘD ZI EM Y WD ZI ĘC ZN I  ZA  WS ZE LKIE  U WAG I O RAZ  RE F E RENCJ E  PO  

W Y KON ANE J  U S ŁUD ZE .  

 
 

KONTAKT 

Joanna Chrzanowska 

Chrzanowo 2 

06-200 Maków Mazowiecki 

restauracja@gospoda-pazibroda.pl 

Tel.  29 71 42 732 

mailto:restauracja@gospoda-pazibroda.pl

