
                                                 
 

 
 
 

 
 

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! 
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Cateringi przygotowujemy przy zamówieniach za minimum 300 zł. 

Przy małych zamówieniach nie przekraczających 500 zł (odbiór osobisty). 

Cateringi powyżej 500 zł dowozimy gratis (w promieniu 10 km od Dworu 

Osmolice, dalsze odległości za dopłatą – 50 zł).  

ZUPY 

Dworski rosół z domowym makaronem z nutą lubczyku, 11 zł/porcja  

Krem z białych warzyw , 12 zł/porcja  

Krem z pomidorów lub kiszonej kapusty (w zależności od sezonu), 12 zł/porcja  

Zupa borowikowa z łazankami, 19 zł/porcja 

DANIA GŁÓWNE 

Tradycyjny kotlet schabowy/ zasmażana kapusta/ ziemniaki z wody,  

27 zł/porcja 

Pieczeń karkowa w sosie własnym/ kluski śląskie/ zasmażane buraczki,  

25 zł/porcja 

Eskalopki ze schabu w sosie kurkowym/ kopytka/ surówka z sezonowych 

warzyw, 29 zł/porcja 

Polędwiczka wieprzowa w sosie musztardowym/ ziemniaki z wody/ bukiet 

surówek, 30 zł/porcja   

Panierowana pierś kurczaka/ puree ziemniaczane/ surówka z zielonych 

warzyw, 20 zł/porcja  

Kotlet de volaille/ opiekane ziemniaki/  sałaty ze śmietaną, 20 zł/porcja 

Pieczone udko z kurczaka/ opiekane ziemniaki/ bukiet surówek, 15 

zł/porcja 

MENU DZIECIĘCE 

Panierowana pierś kurczaka/ frytki/ mizeria lub gotowana marchewka,  

18 zł/porcja 
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Makaron spaghetti z sosem pomidorowym i klopsikami/ 19 zł/porcja 

PRZEKĄSKI  
 

Półmis mięs pieczonych Dworu Osmolice, 70 zł/ 10 porcji  

Półmis pasztetów dworskich z orzechami i żurawiną, 25 zł/ 10 porcji  

Schab z musem chrzanowo-jajecznym, 7 zł/porcja 

Rostbef na gruszce, 8 zł/porcja  

Tymbaliki drobiowe, 6 zł/porcja  

Cząstki piersi kurczaka z sosami, 6 zł/porcja  

Rolada z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, 7 zł/porcja  

Jaja faszerowane/jaja w majonezie, 6 zł/porcja  

Tatar ze śledzia, 7 zł/porcja  

Wariacje śledziowe (lub oddzielnie konkretny rodzaj: tradycyjny w oleju 

 z cebulą, po kaszubsku, myśliwsku, w śmietanie), 6 zł/porcja   

Roladki z wędzonego łososia w naleśniku szpinakowym z serkiem chrzano-

wym, 8 zł/porcja 

Ryba po grecku, 7 zł/porcja  

Pomidory z żółtym serem i czosnkiem, 60 zł/półmisek dla 10 osób  

Sałatka jarzynowa, 50 zł/półmisek dla 10 osób   

Sałatka brokułowa, 60 zł/półmisek dla 10 osób  

Sałatka grecka, 60 zł/półmisek dla 10 osób 

Sałatka z kurczakiem, 70 zł/półmisek dla 10 osób  

  

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


