
                                                 
 

 
 
 

 
 

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 komunijna 
Dworu Osmolice 
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Z nami życie smakuje lepiej! 

Oaza ciszy i spokoju  

 

Dworek Osmolice, z uwagi na swoją kameralność i wyjątkową lokalizację, 

stanowi  idealne miejsce do organizacji przyjęć komunijnych. Piękny, 

zabytkowy ogród nad samym brzegiem rzeki, rozciągające się dookoła łąki  

i pola, śpiew ptaków, cisza i spokój to atuty służące spotkaniom w gronie 

najbliższej rodziny i przyjaciół. 

Przyjęcia organizujemy zarówno wewnątrz obiektu jak również w ogrodzie. 
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Menu komunijne  

Przyjęcia organizujemy od 15 osób dorosłych. Mniejsze grupy Gości 

zapraszamy do rezerwacji stolika na restauracji i zamawiania dań 

bezpośrednio z karty restauracyjnej. 

Czas trwania spotkania: do 8h.   

Oferta zawiera: obsługę (na określony czas trwania bankietu), szklaną 

zastawę oraz dekorację stołów (świeże kwiaty, świece). 

Koszt przyjęcia: 140 zł/osoba, dzieci 50% ceny (dania z menu dziecięcego). 
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Dania obiadowe 
Zupa 

Dworski  rosół z makaronem i nutą lubczyku  

Krem z białych warzyw 

Danie główne  

Pierś kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami/ sos 

śmietanowo-cytrynowy/ puree ziemniaczane/ sałaty ze śmietaną  

Polędwiczka wieprzowa w sosie musztardowym/ młode ziemniaki/ 

surówka z sezonowych warzyw 

Dania dla dzieci 
Dworski  rosół z makaronem i nutą lubczyku  

Panierowana pierś z kurczaka/ frytki/ mizeria lub surówka z marchewki 

Deser  
Serwowany 

Lody w owocach 

Paleta zimna  
(do wyboru 5 przekąsek i 2 sałatki) 

Przekąski 

Półmis mięs pieczonych Dworu Osmolice  

Półmis dworskich pasztetów z żurawiną i orzechami  

Rostbef na gruszce  

Schab z musem chrzanowo-jajecznym  

Cząstki piersi kurczaka z sosami  
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Z nami życie smakuje lepiej! 

Roladki z wędzonego łososia w naleśniku szpinakowym z serkiem 

chrzanowym 

Ryba po grecku  

 

Sałatki 

Sałatka z grillowanym kurczakiem  

Sałatka brokułowa  

Sałatka grecka  

Stół deserowy  
Ciasta (do wyboru 3 rodzaje)  

Szarlotka 

Sernik 

Karpatka 

Miodownik 

Orzechowiec 

Paleta filetowanych sezonowych owoców  

 

Napoje 
Gorące 

Kawa, herbata, dodatki: cukier, cytryna, mleko  

Zimne 

Woda w dzbanach z miętą i cytryną  

Woda gazowana w butelkach  

Dwa rodzaje napojów gazowanych  

Lemoniada własnej produkcji lub dwa rodzaje soków  
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Dodatkowo płatne 
III Danie ciepłe, 15 zł/osoba  

Mix najlepszych dworskich pierogów (serwowany w stół na dużych 

półmisach)  

Barszczyk czerwony z pasztecikiem  

Tort 

Śmietanowy z owocami, 75 zł/kg 

 

Catering komunijny 

Dania obiadowe 
Zupa 

Dworski  rosół z makaronem i nutą lubczyku, 15 zł  

Krem z białych warzyw, 15 zł 

Danie główne  

Pierś kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami/ sos 

śmietanowo-cytrynowy/ puree ziemniaczane/ sałaty ze śmietaną, 30 zł

  

Polędwiczka wieprzowa w sosie musztardowym/ młode ziemniaki/ 

surówka z sezonowych warzyw, 35 zł 
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Dania dla dzieci 
Panierowana pierś z kurczaka/ frytki/ mizeria lub surówka z marchewki, 

20 zł 

Paleta zimna  
 

Przekąski, (półmisek na 10 osób) 

Półmis mięs pieczonych Dworu, 70 zł  

Półmis dworskich pasztetów z żurawiną i orzechami, 25 zł  

Rostbef na gruszce, 80 zł  

Schab z musem chrzanowo-jajecznym, 70 zł  

Cząstki piersi kurczaka z sosami, 60 zł  

Roladki z wędzonego łososia w naleśniku szpinakowym z serkiem 

chrzanowym, 80 zł 

Ryba po grecku, 70 zł  

 

Sałatki, (półmisek na 10 osób) 

Sałatka z grillowanym kurczakiem, 70 zł  

Sałatka brokułowa, 60 zł  

Sałatka grecka, 60 zł  

III Danie ciepłe  

Mix najlepszych dworskich pierogów,  20 zł/porcja  

Barszczyk czerwony z pasztecikiem, 15 zł 

Uwaga! W sprawie ewentualnego dowozu cateringu prosimy  

o wcześniejszy kontakt telefoniczny.  
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Przyjęcie komunijne  
w Twoim ogrodzie  

Jesteśmy gotowi przygotować przyjęcie komunijne w ogrodzie u naszych 

Gości. Dysponujemy eleganckimi namiotami (w kolorze ecru), stołami, 

krzesłami, a także zastawą. Na życzenie Gości zapewniamy też obsługę.  

 

Koszt organizacji przyjęcia: 

- wypożyczenie namiotu, 200 zł (jeden namiot mieści do 20  osób)  

- wypożyczenie stołów, 20 zł/stół (6 osób przy stole)  

- wypożyczenie krzeseł, 10 zł/krzesło  

- zastawa na 10 osób, 100 zł  

- obrusy, 5 zł/sztuka  

- obsługa, 200 zł/kelner. 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 


