
W SEZONIE WĘDRUJĄ NAD WKRĘ 

CHATA NAD WKRĄ  & BAR KOZA  

ZAPRASZAMY NA POPAS LUB IMPREZĘ 

Jesteśmy w Śniadówku, nad samą Wkrą, na prawym brzegu, 300 metrów poniżej wiszącego mostu. Można do nas łatwo i 

wygodnie dojechad, z Warszawy to tylko trochę ponad 50 km dobrymi drogami bez dziur. Można też do nas dopłynąd kajakiem i 

wygodnie zacumowad, odpocząd i posilid się podczas spływu lub po spływie urządzid imprezę. Jest u nas ładnie. Mamy dach nad 

głowę, stoły i siedziska, kuchnię, wędzarnię, grille i ogniska, prąd, toalety i bieżącą wodę, ogród pełen warzyw, ziół i jadalnych 

kwiatów oraz tajemniczy las. Na brzegu pasą się kozy, a my lubimy gościd wędrowców i szykowad  

dla nich SMAKOWIDŁA. Jest klimat, jest fajnie, jest smakowicie, jest zabawa. 

W SEZONIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH – osoby indywidualne i grupy 
pyszne jedzenie, udane imprezy, catering, pomoc w zorganizowaniu spływu kajakowego 

 

PROPOZYCJE DLA GRUP NA SEZON 2015 

W CHACIE NAD WKRĄ  & BARZE KOZA lubimy gościd i gotowad. Poniżej przedstawiamy kilka 

przykładowych zestawów oraz dodatkowe propozycje dao, którymi można wzbogacid zestawy lub z których można skomponowad 

własne menu. Nie wyczerpuje to naszych ambicji – chętnie przygotujemy indywidualne menu odpowiednie do okazji, budżetu 

oraz oczekiwao. Menu jest sezonowe i w znacznym stopniu oparte na lokalnych składnikach, nie stosujemy chemii i poprawiaczy. 

Posiłek przygotujemy specjalnie dla Paostwa, konieczne jest wcześniejsze zamówienie. Codzienna oferta baru KOZA jest 

skromniejsza. Z chęcią zorganizujemy dodatkowe atrakcje, które urozmaicą popołudnie, wieczór lub noc.   

Zapraszamy z własnym winem lub czymś mocniejszym. Podamy kieliszki. Jesteśmy do dyspozycji. 

Przykładowe propozycje na krótki popas podczas spływu 

Nr 1 - 18 zł./osoba 

 Danie z kociołka np. zupa gulaszowa, świeżonka 

 Sezonowa sałata z wyborem naszych dressingów 
 

Nr 2 - 20 zł./osoba 

 Zupa sezonowa np. z młodego szczawiu i pokrzyw 

 Pierogi lepione na miejscu 

 Sezonowa sałata z wyborem naszych dressingów 
Nr 3 - 16 zł./osoba 

 Zupa sezonowa np. z młodego szczawiu i pokrzyw 

 Kiełbaska z grilla lub z ogniska 

Nr 4 - 23 zł./osoba 

 Solianka lub gulaszowa i chłodnik 

 Cukinie faszerowane mięsem i fetą 

 Sezonowa sałata z wyborem naszych dressingów 

 Ciasto domowe 
Nr 5 - 28 zł./osoba 

 Solianka lub gulaszowa i chłodnik 

 Mix-grill 

Nr 6 - 19 zł./osoba 

 Zupa sezonowa np. z młodego szczawiu i pokrzyw 

 Karkówka w ziołach 

W cenie menu podajemy smalczyk z ogórkiem i wiejskim chlebem, dodatki  oraz napoje (woda, lemoniada, kawa, herbata). 
Chętnie uwzględnimy potrzeby wegetarian. W upały polecamy lody. 

 

Przykładowe propozycje na trochę dłuższą imprezę, jesz ile chcesz 

Nr 7 – 55 zł./osoba 

 Zimny bufet: mięsa, śledzie, ryby wędzone, sałatki, marynaty 

 Mix-grill 

 Ciasta domowe 
 

Nr 8 – 80 zł./osoba 

 Zimny bufet: mięsa, śledzie, ryby wędzone, sałatki, marynaty 

 Degustacja pielmieni i pierogów 

 Mix-grill Szefa z owocami morza i rybami 

 Solianka lub zupa gulaszowa z kociołka 

 Ciasta domowe 

To tylko poglądowe propozycje menu na imprezę.  Lubimy wyzwania i do wszystkich przyjęd podchodzimy indywidualnie starając 

się by było smacznie, ładnie, fajnie i ciekawie. Bawią nas imprezy tematyczne np. z dreszczykiem. Chcemy by wszystkim naszym 

Gościom pozostały miłe wspomnienia.

Sugerujemy skomponowanie 

własnego menu 



Komponenty i wybrane SMAKOWIDŁA

Z grilla 

Cukinia z mięsem po boloosku 12 zł. 

Cukinia z fetą po bałkaosku 12 zł. 

Szaszłyk wieprzowy lub drobiowy 12 zł. 

Golonka w miodowej glazurze 18 zł. 

Burgery wieprzowe po wiejsku lub meksykaosku 10 zł. 

Rolady wieprzowe z szynką 10 zł. 

Żeberka BBQ 12 zł. 

Karkówka w ziołach 10 zł. 

Rolada z kurczaka z fetą i szpinakiem 10 zł. 

Pierś z kurczaka z wędzonym boczkiem 12 zł. 

Skrzydełka w miodzie  10 zł. 

Nóżki z kurcząt na czerwono 10 zł. 

Pierś z kaczki z pomaraoczami 25 zł. 

Kotlety cielęce z kostką 25 zł. 

Krewetki królewskie 25 zł. 

Pstrąg z koprem 20 zł. 

Gruszka z niebieskim serem i orzechami 8 zł. 

Kiełbaska 6 zł. 

Kaszanka z cebulą 6 zł. 

Mix-grill podstawowy 20 zł. 

Mix-grill szefa 30 zł. 

Desery 
Tarta z owocami pod chrupiącą pianką 6 zł. 

Drożdżowe prosto z pieca 6 zł. 

Ciasto cynamonowo jabłkowe 6 zł. 

Zimne lody z niespodzianką 8 zł. 

Krem brulle z wiejskich jaj  10 zł. 

Napoje 
Domowa lemoniada 4 zł. 

Kruszon 8 zł. 

Grzaniec 6 zł. 

….. i wiele, wiele więcej 

Do wszystkich dań podajemy wliczone w cenę  smakowite i 
stosowne dodatki. Napoje na wieczorną imprezę kalkulujemy 
indywidualnie. 

Powyżej nie umieściliśmy wszystkiego co lubimy podawad. 

 Na imprezach często podajemy: mięsiwa pieczone w całości 

(np. rostbef, mostek cielęcy, karkówka, szynka, udziec barani, 

żeberka, drób) przygotowywane na różne sposoby, dziczyznę, ryby prosto z wędzarni, owoce morza oraz nasze SMARTINKI I 

SMAKĄSKI. Robimy to efektownie. Szczegóły do uzgodnienia.

CHATA NAD WKRĄ   & BAR KOZA 

To dobre i smaczne miejsce na krótki popas podczas spływu i 

ciekawą imprezę firmową, rodzinną, dziecięcą, wieczór 

kawalerski, imieniny …. 

 Pod dachem lub przy ognisku. 

Mamy duże doświadczenie w organizowaniu imprez. 

Organizujemy warsztaty i zabawy kulinarne. 

Sprzedajemy nasze przetwory i wyroby. 

Pomożemy zorganizowad spływ kajakowy – 

współpracujemy z NAJLEPSZYMI wypożyczalniami. 

Organizujemy przygody off-roadowe, quadowe, 

paintballowi i inne. 

BAR KOZA zaprasza w weekendy i święta od rana  

do nocy. W inne dni po uzgodnieniu. Jak jesteśmy  

na miejscu baru nie zamykamy i czekamy na GOŚCI. 

Można zamówid u nas dania z dostawą i na wynos oraz 

catering na przyjęcia do domu, do firmy, na działkę. 

Więcej na stronie  

www.chatanadwkra.smakowidla.pl 
szukajcie smakowideł i chaty na FACEBOOKU 

Kontakt 

kontakt@smakowidla.pl 

Tel. 887-391-168 

NIE JESTEŚMY FABRYKĄ JEDZENIA, GOTUJEMY PO TROSZECZKU, OD PODSTAW, TYLKO DLA WTAJEMNICZONYCH 

Zimne przekąski,  zakąski i sałatki 
Micha sałat, młodych listków, kwiatów i ziół 8 zł. 

Sałatka wiejska z sezonowymi warzywami i jajkiem 6 zł. 

Sałatka ziemniaczana z ogórkiem i cebulą 6 zł. 

Sałatka z surimi z ziemniakami i koprem  6 zł. 

Sałatka z makaronu z szynką, serem i ogórkiem 6 zł. 

Sałatka z makaronu z salami i suszonymi pomidorami 6 zł. 

Sałatka z tuoczyka w stylu BBQ 7 zł. 

Deska naszych zimnych mięs i marynat 20 zł. 

Pasztet z borowikami i sosem dereniowym 7 zł. 

Marynowane rybki z Wkry 7 zł. 

Śledź w oleju lnianym lub na czerwono 7 zł. 

Nóżki w galarecie 7 zł. 

Ozór wołowy w galarecie 7 zł. 

Schab po warszawsku 7 zł. 

Tatar wołowy 12 zł 

Łosoś marynowany w jaśminowej herbacie 15 zł. 

Sytte Zuppy 

Sezonowa z warzyw, liści i ziół 5 zł. 

Chłodnik z botwinki z jajkiem zielononóżki (hit) 10 zł. 

Pikantna zupa gulaszowa (hit) 12 zł. 

Rybna czerwona od papryki ( minimum 15 porc.) 15 zł. 

Solianka z kresów (super) 10 zł. 

Żur po zbóju 8 zł. 

Ciepłe dania i przekąski 
Pierogi domowe 12 zł. 

Pielmienie – pierożki z surową wołowiną 14 zł. 

Bigos prawdziwy na czerwonym winie 12 zł. 

Wereszczaka czyli łyżką kiełbasa 10 zł. 

Świeżonka duszona w kociołku 12 zł. 

Świeżonka smażona na chrupko 12 zł. 

Kapuściany kociołek Zbója Madeja 10 zł. 

Forszmak z Porajówki 12 zł. 

Golonka 16 zł. 

Gęsi pipek 12 zł. 

Ozory wołowe po polsku w szarym sosie (hit) 15 zł. 

Zakręcona pizza ze Śniadówka 12 zł. 

Śniadówkowa zapiekanka – przysmak sąsiadki 10 zł. 

Ratatouille z papryki, cukinii i bakłażanów 10 zł. 

http://www.chatanadwkra.smakowidla.pl/
mailto:kontakt@smakowidla.pl

