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Z nami życie smakuje lepiej! 

 

 

 

Dwór Osmolice 
twórz biznes ze smakiem 
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Z nami życie smakuje lepiej! 

Oaza ciszy i spokoju  

w pobliżu Ryk, Dęblina, Puław, Kocka 

Dworek Osmolice, z uwagi na swoją kameralność i niedaleką odległość od 

ważnych ośrodków miejskich, stanowi  idealne miejsce na organizację 

spotkań biznesowych. Piękny, zabytkowy ogród nad samym brzegiem 

rzeki, rozciągające się dookoła łąki i pola, śpiew ptaków, cisza i spokój to 

atuty służące wyciszeniu,  efektywnej pracy, a także integracji. 
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Zaplecze hotelowe 
Posiadamy sześć komfortowo urządzonych pokoi: jedno-, dwu-, cztero-  

i ośmioosobowych. Każdy pokój posiada prywatną łazienkę, płaski tele-

wizor, suszarkę do włosów, komplet ręczników, szlafroki, jednorazowe 

kapcie, kosmetyki łazienkowe oraz wodę butelkową. Na terenie całego 

obiektu działa bezprzewodowy Internet.  

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. Serwowane jest ono w dworskiej 

restauracji w godzinach: 7.00-11.00 .  
 

Doba hotelowa zaczyna się o 14.00 a kończy o 12.00 dnia następnego.  
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Klimatyczne pomieszczenia 
Dwór Osmolice oferuje miejsce dla 70 osób wewnątrz oraz 300 w plene-

rze. Pomieszczenia są klimatyzowane, z bezpłatnym dostępem do sieci 

bezprzewodowej. Na potrzeby szkoleń, konferencji i spotkań biznesowych 

zapewniamy sprzęt techniczny i multimedialny (rzutnik, ekran, laptop). 
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Dworska restauracja   
Nasza kuchnia zachwyca obfitością, niepowtarzalnym smakiem i orygina-

lnym wyglądem.  Do produkcji dań wykorzystuje się warzywa i zioła z wła-

snych upraw. We Dworze wędzone są też wędliny, pieczone mięsa i paszte-

ty, przygotowywane przetwory. 

Szef Kuchni w karcie dań uwzględnił potrzeby osób przebywających na 

diecie wegetariańskiej, wegańskiej i bezglutenowej. 
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Z nami życie smakuje lepiej! 

W ofercie dla biznesu 
 Wynajem sali na potrzeby szkoleń, coachingów, konferencji i spo-

tkań biznesowych. 

 Pikniki firmowe w dworskim ogrodzie, połączone z dodatkowymi 

atrakcjami (spływ kajakowy, warsztaty pieczenia pierogów, gry  

i zabawy integracyjne). 

 Firmowe spotkania integracyjne. 

 Vouchery do dworskiej restauracji. 

 Dedykowane szkolenia z efektywności osobistej. 
 

Wynajem sali bez zaplecza gastronomicznego 
Pod potrzeby szkoleń, choachingów, konferencji, spotkań biznesowych. 

Z udostępnieniem sprzętu technicznego i multimedialnego (rzutnik, laptop, 

Internet). Koszt:  500 zł/6 h.  
 

Wynajem sali z zapleczem gastronomicznym  

Pod potrzeby szkoleń, choachingów, konferencji, spotkań biznesowych. 

Z udostępnieniem sprzętu technicznego i multimedialnego (rzutnik, laptop, 

Internet). Wynajem sali w cenie usługi gastronomicznej! Dotyczy 

spotkań powyżej 15 osób. 

Wariant I, 50 zł/osoba, czas trwania do 6h 

Skład menu: zupa, danie główne (w porze obiadowej), stół kawowo-

deserowy: kawa, herbata, mleko, cytryna, cukier, 3 rodzaje ciast, napoje 

zimne (dostępny przez cały czas trwania spotkania). 
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Wariant II, 100 zł/osoba, czas trwania do 8h 

Skład menu: zupa, danie główne (w porze obiadowej), 6 przekąsek na stole 

szwedzkim (dostępne od początku trwania spotkania), stół kawowo-

deserowy: kawa, herbata, mleko, cytryna, cukier, 3 rodzaje ciast, napoje 

zimne (dostępny przez cały czas trwania spotkania). 
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Pikniki firmowe w dworskim ogrodzie 
Spotkania grillowe organizujemy dla grup liczących minimum 20 osób. 

Przy grupach powyżej 50 osób istnieje możliwość negocjowania ceny 

(przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości 

firmy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania pikniku firmowego: od 6 do 8h (w zależności od wybranej 

oferty), po przekroczeniu określonej w ofercie liczby godzin naliczona 

zostanie dodatkowa opłata 50 zł/h (koszt obsługi oraz dostawianych napoi).  

Alkohol: istniej możliwość wniesienia własnego alkoholu lub zamówienia  

u nas (w preferencyjnych cenach). Szczególnie polecamy zamawianie 

beczek piwa. Napój będzie wydawany Gościom bezpośrednio z nalewaka. 

 

Oferta zawiera: odrębną obsługę, szklaną zastawę (w przypadku spotkań 

do 100 osób, większe grupy - zastawa jednorazowa), dekorację stołów, meble 

ogrodowe i wyposażenie grillowe. 
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Usługi dodatkowo płatne: gry i zabawy integracyjne, obsługa konfera-

nsjerska, zespół muzyczny/DJ, fotobudka, spływ kajakowy, warsztaty 

lepienia pierogów (oferta cenowa przygotowywana indywidualnie). 

Wariant I, 80 zł/osoba  

Czas trwania: do 6h 

Skład menu: gorący kociołek, wiejskie specjały, 5 dań z grilla, dodatki do 

dań z grilla, stół kawowo-deserowy (kawa, herbata, dodatki: cukier, mleko, 

cytryna, 1 ciasto), napoje zimne – nielimitowane na czas trwania imprezy. 

SZWEDZKI STÓŁ W PLENERZE 

Gorący kociołek (jedna propozycja do wyboru) 

Młoda kapusta z koperkiem  

Zupa gulaszowa 

Żurek staropolski 

Wiejskie specjały 

Domowy smalczyk ze skwarkami 

Ogórki małosolne w kamionkach 

Sałatka ze świeżych pomidorów 

Surówka z sezonowych warzyw 

Pajdy wiejskiego chleba 
 

DANIA Z GRILLA (5 pozycji do wyboru) 

Soczysta karkówka ziołami pachnąca, porcja/osoba 

Kiełbasa zwykła, porcja/osoba 

Kiełbasa biała, porcja/osoba 

Kaszanka, porcja/osoba 

Grillowany boczek, porcja/osoba 

Szaszłyki drobiowo-warzywne, porcja/osoba 
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Grillowana pierś kurczaka, porcja/osoba 

Grillowane warzywa 

DODATKI DO DAŃ Z GRILLA 

Dworskie sosy własnego wyrobu 

Keczup, musztarda, chrzan 

Pieczywo 

NAPOJE 

Woda w dzbanach z miętą i cytryną 

Kompot lub lemoniada 

Dwa rodzaje napoi gazowanych - do wyboru Coca-cola, Fanta, Sprite 

STÓŁ KAWOWO-DESEROWY 

Kawa rozpuszczalna i sypana 

Różnorodne herbaty 

Dodatki: cukier, mleko, cytryna 

Szarlotka ze świeżych jabłek prosto z pieca 

Wariant II, 100 zł/osoba 

Czas trwania: do 8h  

Skład menu: gorący kociołek, danie ciepłe na dobry początek, wiejskie 

specjały, 5 dań z grilla, dodatki do dań z grilla, stół kawowo-deserowy 

(kawa, herbata, dodatki: cukier, mleko, cytryna, 2 ciasta), napoje zimne – 

nielimitowane na czas trwania imprezy. 

SZWEDZKI STÓŁ W PLENERZE 

Gorący kociołek (jedna propozycja do wyboru) 

Młoda kapusta z koperkiem  

Zupa gulaszowa 

Żurek staropolski 
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Danie ciepłe na dobry początek, serwowane w bemarze  
(jedna propozycja do wyboru) 

Mix najlepszych pierogów Dworu Osmolice 

Kiszka ziemniaczana 

Babka ziemniaczana 

Wiejskie specjały 

Domowy smalczyk ze skwarkami 

Ogórki małosolne w kamionkach 

Sałatka ze świeżych pomidorów 

Surówka z sezonowych warzyw 

Pajdy wiejskiego chleba 
 

DANIA Z GRILLA (5 dań do wyboru) 

Soczysta karkówka ziołami pachnąca, porcja/osoba 

Kiełbasa zwykła, porcja/osoba 

Kiełbasa biała, porcja/osoba 

Kaszanka, porcja/osoba 

Grillowany boczek, porcja/osoba 

Szaszłyki drobiowo-warzywne, porcja/osoba 

Grillowana pierś kurczaka, porcja/osoba 

Filety rybne grillowane w alufolii, porcja/osoba 

Serki camembert grillowane z pomidorami i świeżą bazylią, porcja/osoba 

Grillowane warzywa 

DODATKI DO DAŃ Z GRILLA 

Dworskie sosy własnego wyrobu 

Keczup, musztarda, chrzan 

Pieczywo 
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NAPOJE 

Woda w dzbanach z miętą i cytryną 

Kompot lub lemoniada 

Dwa rodzaje napoi gazowanych - do wyboru Coca-cola, Fanta, Sprite 

STÓŁ KAWOWO-DESEROWY 

Kawa rozpuszczalna  

i sypana 

Różnorodne herbaty 

Dodatki: cukier, mleko, cytryna 

Szarlotka ze świeżych jabłek prosto z pieca 

Tarta z sezonowymi owocami 
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Firmowe spotkania integracyjne 
Spotkania organizujemy w przypadku spotkań powyżej 15 osób. Mniejsze 

grupy Gości zapraszamy do rezerwacji stolika na restauracji i zamawiania 

dań bezpośrednio z karty restauracyjnej. Przy grupach powyżej 50 osób 

istnieje możliwość negocjowania ceny (przygotujemy indywidualną ofertę 

dostosowaną do potrzeb i możliwości firmy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania spotkania integracyjnego: od 6 do 8h (w zależności od 

wybranej oferty), po przekroczeniu określonej w ofercie liczby godzin 

naliczona zostanie dodatkowa opłata 50 zł/h (koszt obsługi oraz 

dostawianych napoi).   

Alkohol: istniej możliwość wniesienia własnego alkoholu lub zamawiania 

na miejscu z karty restauracyjnej (w preferencyjnych cenach).  
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Oferta zawiera: odrębną obsługę (na określony czas trwania bankietu), 

szklaną zastawę oraz dekorację stołów. 

Usługi dodatkowo płatne: gry i zabawy integracyjne, obsługa konfera-

nsjerska, zespół muzyczny/DJ, fotobudka, (oferta cenowa przygotowywana 

indywidualnie). 

Wariant I, 100-120 zł/osoba (w zależności od wybranego menu)
  

Czas trwania: do 6h  

Skład menu (rodzaj dań ustalany indywidualnie): zupa, danie główne, 

deser serwowany do stołu lub 3 rodzaje ciast na stole deserowym, 6-7 

przekąsek, kawa i herbata oraz napoje zimne – nielimitowane przez 

określony czas trwania bankietu. 

Wariant II, 135 zł/osoba 

Czas trwania: do 8h  

Skład menu (rodzaj dań ustalany indywidualnie): zupa, danie główne, 

deser serwowany do stołu lub 3 rodzaje ciast na stole deserowym, patera 

owoców, III danie ciepłe, 7 przekąsek, kawa i herbata oraz napoje zimne – 

nielimitowane przez określony czas trwania bankietu. 
 

Voucher do dworskiej restauracji 
o nominałach 100, 200, 300 i 500 zł 

To doskonały pomysł na nagrodę lub świąteczny upominek dla pracowni-

ków. Osoba  otrzymująca voucher może zrealizować go zamawiając dowo-

lne dania w dworskiej restauracji. 

 



                                                 
 

 
 
 

 
 

RESTAURACJA – POKOJE GOŚCINNE – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 
 Białki Dolne 127, 08-504 Ułęż,  WWW.DWOROSMOLICE.PL 

 
 

Rezerwacja pokoi i stolików na restauracji: tel. 500 755 700, imprezy okolicznościowe: tel. 519 084 809 
mail: biuro@dworosmolice.pl 

 

Z nami życie smakuje lepiej! 

Oferta szkoleniowa 
Dwór Osmolice na stałe współpracuje z certyfikowanym trenerem biznesu. 

Prowadzimy szkolenia ukierunkowane na wzrost efektywności oso-

bistej z następujących tematów: 

 Czas to pieniądz. Sztuka efektywnego zarządzania czasem. 

 Nie wystarczy mówić po polsku. Sztuka komunikacji i skutecznych 

negocjacji. 

 Rządzić czy zarządzać. Sztuka efektywnego budowania zespołu. 

 

Dla firm współpracujących z Dworem Osmolice, raz w roku, organizujemy 

gratisowe szkolenie otwarte (z jednego z proponowanych wyżej tematów). 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


