
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza Komunia Święta dziecka jest ważnym dniem w życiu każdej rodziny. Zachęcamy do 

skorzystania z naszych usług, abyście mogli Państwo w pełni skupić swoją uwagę na tym wyjątkowym 

wydarzeniu.  

 

Zachęcamy do organizacji przyjęcia komunijnego w Osadzie Karbówko. Piękne położenie naszego 

ośrodka, dostępne atrakcje oraz wyśmienita kuchnia podkreślą wyjątkowość tego wydarzenia. Nasze 

propozycje zostały stworzone z dużą starannością, tak aby zaspokoić wyszukane gusta. Jeżeli jednak nasza 

oferta okaże się niewystarczająca,  możecie Państwo przygotować swoją propozycję bazując na menu 

bankietowym. 
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Nasze potrawy przygotowane są ze świeżych i naturalnych produktów pochodzących z upraw 

ekologicznych. Wkładamy wiele serca i trudu w przygotowywane przez nas wędliny, sery oraz przetwory. 

W ciągu wielu lat prowadzenia restauracji zdrowa i pyszna kuchnia stała się naszą pasją. 

 

PROPOZYCJE KULINARNE 

 

Fontanna czekoladowa /duża: 700zł – 5 kg czekolady, mała: 400zł – 2,5kg czekolady, każdy następny kilogram – 90zł/  

Ciekawy dodatek przyjęć. Wbrew pozorom, te smakowite „gejzery czekolady”, jak zwykło się ją czasami nazywać, 

przyciągają swym słodkim zapachem nie tylko dzieci, także i dorośli chętnie korzystają ze wszystkich jej dobrodziejstw – 

nie sposób jest bowiem oprzeć się pokusie i nie zanurzyć w ciepłej, spływającej po kaskadzie czekoladzie rozmaitych łakoci, 

owoców czy innych specjałów. Istnieje możliwość zamiany czekolady na adwokat /alkohol/ 

 

Lodowe Szaleństwo /600zł/  

Wszyscy uwielbiają desery lodowe, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa słodką budkę, w której umieszczone są trzy 

smaki lodów Grycana wraz z  dodatkami. Goście sami mogą przygotować własne kompozycje smakowe. 

 

Granitor /200zł/ 

Urządzenie do podawania napojów mrożonych. Cena obejmuje 10 litrów soków.   

 

Ciasta i owoce 

Ciasta domowego wypieku – 65zł/ kg 

Tort – cena uzależniona od wielkości wypieku 

Owoce filetowane – 35zł/ kg 
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MENU  PROPOZYCJA I 

180zł/ osobę, czas trwania: 6h 
  

Zupa 

Rosół domowy z makaronem lub Krem z warzyw sezonowych 
 

Dania główne 
do wyboru 4 rodzaje, 2 dania na osobę 

Zraz wołowy zawijany 

Karkówka w sosie własnym z kluskami śląskimi/ Kotlet schabowy 

Kotlet de volaille / Polędwiczka wieprzowa na sosie z zielonego pieprzu 

Pierś z kurczaka w sosie kurkowym/ Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem 

Łosoś w sosie porowym/ Sandacz z patelni 

Dodatki 

ziemniaki gotowane i opiekane, surówki sezonowe (3 rodzaje), jarzyny gotowane i buraczki 
 

Deser 

Deser lodowy z musem owocowym 

Delikatny krem serowy z kruszonymi ciasteczkami i musem owocowym 
 

Przekąski 
do wyboru 6 rodzajów, 3 porcje na osobę 

Tatar wołowy 

Deska mięs pieczonych (schab, karkówka, boczek) 

Szynka wędzona z musem chrzanowym 

Rolada z indyka z morelą 

Szparagi w szynce w galarecie/ Schab ze śliwką 

Rolada drobiowa na sosie tatarskim 

Łosoś w galarecie 

Ryba w sosie miodowo – pomidorowym 

Sałatka jarzynowa/ Sałatka osadnika (z kurczakiem)/ Sałatka z serami Osadowymi 
 

Dania gorące 
serwowane 4 godziny po obiedzie 

Barszcz  z pasztecikiem 
 

Napoje 

Kawa i herbata – bez ograniczeń, Soki i napoje gazowane 1l/ osobę, Woda mineralna 
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MENU  PROPOZYCJA II 

200zł/ osobę, czas trwania: 8h 
  

Zupa 

Rosół domowy z makaronem lub Krem z warzyw sezonowych 
 

Dania główne 
do wyboru 4 rodzaje, 2 dania na osobę 

Zraz wołowy zawijany 

Karkówka w sosie własnym z kluskami śląskimi/ Kotlet schabowy 

Kotlet de volaille / Kaczka pieczona  

Pierś z kurczaka w sosie kurkowym/ Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem 

Łosoś w sosie porowym/ Sandacz na sosie z szyjek rakowych 

Dodatki 

ziemniaki gotowane i opiekane, surówki sezonowe (3 rodzaje), jarzyny gotowane i buraczki 
 

Deser 

Deser lodowy z musem owocowym, Delikatny krem serowy z kruszonymi ciasteczkami i musem owocowym 
 

Przekąski 
do wyboru 6 rodzajów, 3 porcje na osobę 

Tatar wołowy 

Deska mięs pieczonych (schab, karkówka, boczek) 

Szynka wędzona z musem chrzanowym 

Szparagi w szynce w galarecie 

Rolada z kaczki w maladze/ Schab ze śliwką 

Rolada drobiowa na sosie tatarskim/ Rolada z indyka z pieczarkami 

Łosoś w galarecie 

Ryba w sosie miodowo – pomidorowym 

Sałatka z serami Osadowymi 

Sałatka Osadnika (z kurczakiem) 

Dania gorące 
serwowane 4 godziny po obiedzie 

Barszcz z pasztecikiem 

Patelnia biesiadna/ Patelnia młynarza 

Napoje 

Kawa i herbata – bez ograniczeń, Soki i napoje gazowane 1l/ osobę, Woda mineralna 
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W CENĘ WLICZONE SĄ: 

• menu 

• standardowy wystrój (białe obrusy, szyfony, tiule, 

świece,  ikebany ze świeżych kwiatów) 

• możliwość korzystania z placu zabaw, ścieżki zdrowia, 

               trampoliny, mini golfa, zwiedzania mini zoo 

 

Nocleg – Gościom proponujemy nocleg z możliwością 

korzystania z Wellness & SPA: 

• chatę /2 segmenty 5 – osobowe z łazienką/: 1260zł/ dobę  

• pokój 3 – osobowy: 430zł/ dobę 

• pokój 2 – osobowy: 320zł/ dobę 

• pokój 1 – osobowy: 240zł/ dobę 

W cenę noclegu wliczone jest: śniadanie, internet WiFi, parking, 

możliwość korzystania ze SPA (3 rodzaje saun: fińska, rzymska, na  

podczerwień, basen kryty, basen zewnętrzny i jacuzzi zewnętrzne 

 – sezonowe, siłownia, sala fitness. 

 

Usługi dodatkowe: 

• Pokrowce na krzesła: 10zł/ sztukę 

• Przejażdżka bryczką po okolicy: 100zł/ godzinę 

• Animator zabaw dla dzieci: cena ustala indywidualnie 

• Kapela biesiadna, grająca muzykę na żywo: 1200zł/ 3h 

• Alkohol w preferencyjnych cenach 

 

 

Zapraszam serdecznie, 

Anna Malanowska 

tel.: +48 603 383 396  

amalanowska@osadakarbowko.pl 
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