
Skarbek ze śląska Wom  godo w Barbórka wypić, dobrze zjeść i pobiesiadować
 – najlepszy z Nami w Arłamowie pofajerowć. 

Zapraszamy na tradycyjną śląską Barbórkę 
z nawiązaniem i przypomnieniem dawnych 
tradycji górniczych. 

W programie m.in.:
•  Obyczaje i pieśni górnicze – warsztaty
•   Msza św.  ku czci św. Barbary w Kalwarii 

Pacławskiej
•   Akademia Barbórkowa – Przemówienia   

i wręczanie nagród 
•   Babski Comber – Panie /  Karczma Piwna 

– Panowie
•   Barbórkowa biesiada z udziałem 

Śląskiego zespołu (muzyka z elementami 
kabaretowego programu artystycznego)  
albo  biesiada z elementami tradycyjnej 
karczmy górniczej – śpiewniki, tradycyjne 
górnicze obrzędy. 

Wyśmienita zabawa w Barbórkę jest 
gwarancją szczęśliwej pracy górników 

przez cały rok. W myśl powiedzenia: „Kto  
w Barbórka nie pije, tego w grubie zabije”  
(„gruba” w tym powiedzeniu oznacza  
kopalnię).

Górnictwo to wyjątkowo trudna praca,  
dlatego barbórkową imprezę  ludzie  związani  
z górnictwem powinni obchodzić w wyjątkowy 
miejscu. Barbórkowa oferta Hotelu Arłamów 
to połączenie tradycji śląskiej z profesjonalnie 
przygotowanym wydarzeniem na najwyższym 
poziomie. ,,Górnicze skarby pod ziemią, głęboko 
ukryte dzemią” – My  w Arłamowie to wiemy 
dlatego dla górników niezapomnianą Barbórkę 
szykujemy. 

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa 
kompleksową ofertę na biznesowe spotkanie.

Barbórka dla firm

sprzedaz@arlamow.pl        tel. +48 13 443 14 21        ww.arlamow.pl



Menu bufetowe + LIVE 
109 PLN netto 

Barbórka 2019

Bufet zimny
Hekele

Galaret z kury 
Pasztet z królika, krupnioki, pieczeń z jajcym

Sałata ze szpyrkami 
Sałatka jajeczno-ziemniaczana

Szałot jarzynowy z jajcym
Szałot śląski

Bufet gorący
Żur

Golonko z chlebym i kapustom 
Zupa zielono

Mintaj opiekany
Pieczone udko z gęsi 

Rolada śląska
Jarzynowy ajntopf  

Kluski śląskie
Kapusta z grzybami

Bratkartofle
 

Bufet deserowy
Chrusty

Ajerkuchy
Roztomańte maszkety rychtowane przez Naszych cukerników

Live cooking 
Placki ze śledziem z dodatkami

 



Menu serwowane + bufetowe 
139 PLN netto 

Barbórka 2019

Dania serwowane
Śledź / pumpernikiel / sos z czarnej porzeczki   

Rolada Śląska / kluski śląskie / modra kapusta / sos z pieczonego jabłka 
Przekąski zimne

Jaskółcze gniazdka na sałatce z czosnkiem niedźwiedzim i szpinakiem
Tatar z śledzia z kwaśną śmietaną

Galantyna drobiowa z królikiem z orzechami 
Wędzona słonina podana z pieczywem i palonym sianem

Sałatka szwabska z ziemniakami i boczkiem 
Pieczone buraki w sałatce z serem  buncem i rukolą 

Bufet gorący
Wodzionka

Rosół z kaczki z kluskami lanymi 
Pstrąg saute na maśle klarowanym z szałwią

Kopytka w sosie grzybowym 
Ziemniaki w mundurkach faszerowane kaszą i grzybami 

Liście kapusty włoskiej z bułeczką 
Jabłka faszerowane boczkiem i borówkami podane na modrej kapuście 

 

Bufet deserowy
Baby 

Śląski Kołocz (najważniejszy element barbórki)
Kruche z śliwkami 

Owoce

Live cooking 
Udziec z szynki pieczonej z żurawiną musztardą lub chrzanem

Kasza jęczmienna z boczkiem na słonince 

 

Barbórka 2019



Menu bufetowe + LIVE 
119 PLN netto 

Barbórka 2019

Bufet zimny
Szparagowa fasolka w sałatce z chrupiącym bekonem i szalotką 

Sałatka z czerwonej kapusty
Śledzie w oleju lnianym z cebulką

Smalczyk gęsi z jabłkiem cebulką w towarzystwie kiszonego ogórka
Kacze języki confitowane z pistacjami podane w sosie własnym w towarzystwie buraków skropionych 

balsamico 
Szynka i schab w galarecie 

Jarzynowa sałatka  

Bufet gorący
Fali po beskidzku 

Kruszka
Kwaśna zupa z wędzonką i żebrami 

Polędwiczki wieprzowe faszerowane smażonką z grzybami  w sosie z grzybami 
Świeży boczek ze świniobicia sous vide z sosem piwno  chrzanowym na powidłach z suszonych śliwek 

Karp zapiekany w jarzynach
Gołąbki z kaszą jaglaną i grzybami 

Oscypek grillowany w boczku 
Kalafior po polsku 
Haluszki z okrasą 

Bufet deserowy
Szarlotka 

Sernik wiedeński z brzoskwinią  
Murzynek z orzechami 

Owoce cytrusowe 

Live cooking 
Dziczyzna z okolicznych lasów 

Kapusta z grochem 

Polecamy !
Dobre zmimne lote piwo po szychcie smakuje najlepiej 

Regionalne roztomańte bimbry z Bieszczad

 


