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Z nami życie smakuje lepiej! 

 

 

Spotkania grillowe 
w dworskim ogrodzie 
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Spotkania grillowe organizujemy dla grup liczących minimum 20 osób. 

Mniejsze grupy Gości zapraszamy do rezerwacji stolika na restauracji  

i zamawiania dań bezpośrednio z karty restauracyjnej. 

Czas trwania spotkania grillowego: 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 (opłata korkowa: 

100 zł w przypadku przyjęć do 40 osób, przy większych bankietach  

3 zł/osoba) lub zamówienia u nas (w preferencyjnych cenach).  

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

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

ogrodowe i wyposażenie grillowe. 

Wariant I, 80 zł/osoba, dzieci 50%  

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 
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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 

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 
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Wariant II, 100 zł/osoba, dzieci 50%  

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 

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 
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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 

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 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


