
Witojcie u nos !

Schronisko PTTK

W JADALNI

ZA DARMO !

Schrosniko wraz z rodzin¹ prowadzi:
"Baca" Jan - Dziedzic
¯abnica, ul. Boracza

Telefon +48 33 862 67 32
 Kom: +48 601 284 064

www.boracza.pl

856 m.n.p.m

Zapraszamy do naszego Domu Wycieczkowego "Œwierk" w Wêgierskiej Górce.
Super ceny ! Po³o¿ony jest przy promenadzie ko³o So³y i Traktu Cesarskiego.

Domowa kuchnia. Blisko wszêdzie. 

 "Hala Boracza"



www.boracza.pl

Na szybkie 
rozgrzanie

Kubek wrz¹tku - 50.-gr

Herbata z cytryn¹ - 3.-z³

Czekolada na gor¹co - 3.-z³

Kawa Capuccino - 3.-z³

Kawa parzona- 4.-z³

Kawa rozpuszczalna - 4.-z³

Do ciep³ego polecamy nasz¹ specjalnoœæ
na "s³odko"s³ynn¹:

JAODZIANKÊ - 4.-z³

SERNIK - 4.-z³

Jab³ecznik - 4.-z³ 

Przychodzi turysta do bacy i pyta: 
- baco macie wrz¹tek? 
A baca odpowiada: 

- ano mam ino zimny...
Pytaj o ciasto dnia !

W JADALNI

ZA DARMO !



www.boracza.pl

Szefowa
Kuchni GaŸdzina

Kwaœnica po góralsku - 8.-z³
(warzona na ¿eberkach z ziemniakami)

Grzybowa z ziemniakami- 8.-z³

Pierogi z jagodami -12.-z³
(jagody z Hali i okolic, rêcznie lepione)

Jad³o Drwala 
(placki ziemniaczane z sosem i sa³atkami) - 16.-z³

poleca

W JADALNI

ZA DARMO !



Cosik z rana
na z¹b

Jajecznica na maœle  - 7.-z³
(ze swojskich 3 jaj)

Jajecznica na boczku - 7.-z³
(ze swojskich 3 jaj)

Kie³basa z rusztu z pieczywem -10.-z³

Kaszanka swojska z sa³atkami - 12.-z³ 

Nie jesteœmy ze wsi swój Fast£ód te¿ mamy !

www.boracza.pl

Frytki - 100 g - 5.-z³

Hamburger - 5.-z³

Zapiekanka - - 6.-z³

W JADALNI

ZA DARMO !



Cosik na rozgrzanie
ZUPY

Kwaœnica po góralsku - 8.-z³ 
(warzona na ¿eberkach z ziemniakami)

Grochówka GaŸdziny z chlebem - 7.-z³

¯urek z jajkiem i kie³bas¹ - 8.-z³

Grzybowa z ziemniakami - 8.-z³

Pomidorowa - 6.-z³
(najlepsza w Beskidach)

Flaczki wo³owe z pieczywem - 10.-z³

www.boracza.pl

  Dla wiêkszych grup wycieczkowych organizujemy
pokazy kulinarne, naukê gotowania w plenerze.
Nasza kuchnia polowa specjalizuje siê w potrawach
kuchni góralskiej i Cesarstwa Austro-Wêgierskiego.

Nasz "staruszka" kuchnia polowa.
Gotuje siê w niej najlepsz¹ kwaœnicê i grochówkê.

W JADALNI

ZA DARMO !



Schroniskowe
specja³y

Bigos "Bacy" - 10.-z³
(z pieczywem lub ziemniakami)

Fasolka po Bretoñsku - 10.-z³

Flaczki wo³owe "po nasemu" -10.-z³

Zbójnicki Gulasz z kasz¹ i sa³atkami - 13.-z³

Klasyka - kotlet schabowy - 16.-z³
(do wyboru frytki, ziemniaki + sa³atki)

Góralska pieczeñ wieprzowa - 16.-z³
(super sos, ziemniaki, sa³atki)

Kotlet Mielony - 15.-z³
(z ziemniakami i sa³atkami)

Jad³o Drwala z gulaszem i sa³atkami - 16.-z³

Kie³basa z rusztu z pieczywem - 10.-z³

Kaszanka swojska z sa³atkami - 12.-z³

Jad³o Drwala 
(placki ziemniaczane z sosem i sa³atkami) - 16.-z³ 

www.boracza.pl

W JADALNI

ZA DARMO !



Pierogi 
lepi¹ nasze GaŸdziny 
Nasza specjalnoœæ to "Jagodzianki" i pierogi 

z jagodami jak ju¿ u nas zawita³eœ drogi turysto
to grzechem bêdzie jak ich nie zjesz.

www.boracza.pl

Pierogi z jagodami - 12.-z³

Pierogi z kapust¹ i grzybami - 10.-z³

Pierogi z miêsem - 12.-z³

Pierogi "Ruskie" - 10.-z³

Na specjalne ¿yczenie mo¿emy podaæ michê
pierogów dla dwóch osób - ca³y mix co siê 
komu trafi do gêby to smacznego. 
Pobyrtana porcja dla dwóch osób 24.-z³

W JADALNI

ZA DARMO !



Catering

www.boracza.pl

W JADALNI

ZA DARMO !

Przyrz¹dzamy wed³ug XVII wiecznej staropolskiej receptury
nacieramy wszelakimi zio³ami, bejcujemy, wêdzimy, pieczemy i

¿yczymy smacznego !

Szef Kuchni poleca w szczególnoœci na wszelakie 
imprezy okolicznoœciowe ca³ego prosiaka faszerowanego
kasz¹ z grzybami, przywieziemy we wskazane miejsce,
nasz kelner w stroju góralskim podzieli go ³adnie na

porcje i poda w trakcie mo¿e przygrywaæ kapela góralska.
Ca³e prosie faszerowane du¿e (ok.14-18 kg) - 890.- z³

dojazd do klienta - 2,5- z³/km
obs³uga kelnerska - 124.- z³/h

kapela góralska - 2 os. 800.- z³/2 h
4 os. 1400.- z³/2h

Prosie pieczone ca³e 
                    ma³e
                    du¿e 
Polecamy równie¿ ca³ego pieczonego
dzika
barana

(dla 4-6 osób)

(ok.12-18 kg wystarczy dla ok. 50 os)

(ok.12-18 kg wystarczy dla ok. 50 os)

dodatkowo gratis sos
do dzika œliwkowy
do barana czosnkowy

 490.- z³

 1190.- z³

 890.- z³

Obs³u¿ymy ka¿d¹ imprezê ¿e a¿ Hej !!!
Wszystko w formule slow food - regionalnego jedzenia.
Pokazy kulinarne, gotowanie na ¿ywo. kapele góralskie itp.
Wystarczy tylko zadzwoniæ.



www.boracza.pl

W JADALNI

ZA DARMO !

Kie³basa wg wagi 100 g - 9.-z³

Kie³baski jagniêce (wielce smakowite) wg wagi 100 g - 16.-z³

Szasz³yk wg wagi 100g - 12.-z³

Pstr¹g wg wagi 100g -12.-z³

Kominek jest Twój
lub palenisko na zewn¹trz.

 (nawet jak siê nie pali ogieñ to specjalnie dla Ciebie zapalimy)

upiec sobie sam tak jak Tobie smakuje !

Zjedz na swój sposób !

9.-

9.-

5.-

2.-

90

90

90

40



Schronisko PTTK

 "Hala Boracza"

BESKID ¯YWIECKI wzgórze Horolna przy drodze S-69 ¯ywiec - Zwardoñ

Witojcie u nos !Witojcie u nos !
Noclegi

Nie spiesz siê do domu !
Zostañ u nas na noc i zobacz nie zapomniany

wschód s³oñca.
A wieczorem pos³uchaj w Bacówce 

opowieœci Gazdy i wypij se ¿entyce %.

Cennik
Pokój   2 osobowy - 24.-z³/os
Pokój   4 osobowy - 20.-z³/os
Pokój 10 osobowy - 17.-z³/os
+ poœciel 6.-z³/komplet

www.boracza.pl

Mamy 34 miejsca noclegowe wiêc rezerwój ju¿ teraz !
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