Jeśli andrzejki, to tylko... w Andrzejówce pod Iławą! Poczuj
urok dawnych tradycji na balach dla dzieci i dorosłych
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Kiedy ostatnio obchodziliście tradycyjny andrzejkowy wieczór wróżb? Na taką andrzejkową
zabawę jak za dawnych lat, pełną tajemniczego uroku i wesołych ludowych obyczajów,
zaprasza i dzieci i dorosłych Dworek Andrzejówka w Gardzieniu pod Iławą!
Dla dzieci pełen tematycznych atrakcji, integrujący całe klasy kinderbal, a dla dorosłych bal z prawdziwego zdarzenia z muzyką, tańcem i bogatym menu. Tak będzie w drugiej
połowie listopada w "Andrzejówce". Warto już teraz zarezerwować miejsce.
KLASOWE KINDERBALE. PRZYBLIŻ DZIECIOM ANDRZEJKOWĄ TRADYCJĘ!
Niektóre z dawnych obyczajów powoli odchodzą w niepamięć... A szkoda, bo przecież wiele nam
mówią o naszej przeszłości i tożsamości. Okazją, aby przybliżyć dzieciom słowiańskie tradycje, a przy
okazji zintegrować klasę, będą organizowane w gardzieńskim dworku bale andrzejkowe dla dzieci.

- Przygotowaliśmy 3-godzinny tematyczny program mówi współwłaścicielka Agnieszka Sarnowska. - Zabawy

przeprowadzi nasz doświadczony i sprawdzony zespół
animatorów, więc wspaniały wspólnie spędzony czas
jest gwarantowany!
Czas dzieciom wypełni nieodłączne w andrzejki lanie wosku, pokaz baniek - ogniowych i dymnych,
wykonywanie brokatowych tatuaży, konkursy z nagrodami, a także kulinarne warsztaty. Uczestnicy
kinderbalu upieką ciasteczka i posilą się kiełbaskami z ogniska oraz pysznymi zapiekankami.
Przyznacie, że ciekawie i pysznie się zapowiada?
Grupy przedszkolne i szkolne mogą już teraz zarezerwować termin swojego balu w "Andrzejówce" w
dniach 22-30 listopada. Cena to 50 zł za dziecko. Można jeszcze, za opłatą 15 zł od osoby, zamówić
dodatkową atrakcję w postaci lepienia figur z pachnącego mydła. Dworek Andrzejówka dzieli od
Iławy tylko 9 km. Zadzwoń: 516-919-111, aby wybrać termin.
DLA DOROSŁYCH. 27 LISTOPADA WYBIERZ SIĘ NA OSTATNIĄ HUCZNĄ ZABAWĘ PRZED
ADWENTEM
Dworek Andrzejówka nie zapomina o dorosłych, więc bawmy się, póki jest to możliwe! Fantastyczny
taneczny wieczór, który poprowadzi DJ, będzie prawdziwą kulinarną ucztą! Dworska kuchnia
zaserwuje pyszną, swojską kolację, stół słonych i słodkich przekąsek, ciepłe posiłki w trakcie
imprezy, napoje bez limitu i butelkę alkoholu na parę. Szampańska zabawa potrwa nawet do godziny
4:00.

W menu na wieczór:
staropolski żurek,
zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym,
kotlety schabowe,
udko z kurczaka smażone,
dewolaje,
surówka z kapusty białej, buraczki,
ziemniaki gotowane z koperkiem.
Zimne przekąski podane w formie szwedzkiego stołu:
sałatka grecka,
sałatka gyros,
sałatka z ryżem i pieczarkami,
deska wędlin i serów,
pstrąg wędzony,
ryba po grecku,
śledź w oleju,
pieczarki faszerowane,
chleb ze smalcem i ogórek kiszony.
Ciepłe posiłki podane w nocy:
żeberka duszone w kapuście,

zupa gulaszowa,
barszcz z krokietem.

Dworek przyjmuje już, pod numerem telefonu 516-919-111, rezerwacje w cenie 190 zł od osoby. Po
imprezie możesz zostać na noc, korzystając z pokojów gościnnych w dworku albo w domkach nad
malowniczym stawem.
NA NIEDZIELNY RODZINNY OBIAD
W niedzielę, dzień przeznaczony dla rodziny, po całym tygodniu wypełnionym obowiązkami często
poszukujemy chwili wytchnienia, relaksu, wypoczynku. Tobie i Twoim najbliższym zapewni je wizyta
na niedzielnym obiedzie w dworku. To nie tylko obcowanie z piękną architekturą i zachwycającą
przyrodą, ale też, oczywiście, pyszne, swojskie dania. Specjały polskiej kuchni są tutaj
przygotowywane ze świeżych, lokalnych produktów. W miarę możliwości są to skarby pobliskich
lasów, jezior, sadów i warzywnych ogrodów. Przykładowe menu? Na pierwsze danie aromatyczny,
esencjonalny rosół, a na drugie sycące zrazy w sosie w towarzystwie buraczków. Obiad, w łącznej
cenie 40 zł, jest z deserem i kompotem. Zjedzą ze smakiem nawet niejadki! Na niedzielny obiad nie
trzeba rezerwować miejsca. Dworek zaprasza w każdą niedzielę w godzinach 13-16. Odetchnij
powietrzem otuliny Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i posmakuj staropolskiej kuchni w
najlepszym wydaniu.

Dworek Andrzejówka w Gardzieniu pod Iławą zaprasza gości!
Przybywajcie na:
andrzejkowe kinderbale w dniach 22-30 listopada;
andrzejkowy bal dla dorosłych 27 listopada;
niedzielne rodzinne obiady w każdą niedzielę.
Rezerwacja miejsc na zabawy andrzejkowe pod numerem telefonu 516-919-111 albo drogą emailową: agnieszkasarnowska272@gmail.com.

Dworek Andrzejówka w Gardzieniu pod Iławą to piękna, klasyczna architektura na łonie
zachwycającej przyrody.

Ciepła i przytulna sala okolicznościowa sprzyja wesołej zabawie i integracji. Tutaj sala
przygotowana na imprezę dla osób dorosłych.

Artykuł sponsorowany.
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