Wesele w Osadzie

Ślub i przyjęcie weselne są wyjątkowy� wydarzeniem dla każdej par�, dlatego też jest nam niezmier�ie miło, że zechcieliście
Państ�o sięg�ąć po naszą ofer�ę weselną.
Ze swojej st�ony prag�iemy zapewnić, że zespół doświadczonych pracowników dołoży wszelkich starań, aby ten dzień był dla
Państ�a niezapomniany� przeżyciem.
Nasz Szef Kuchni zadba o to, by pot�awy przygotowy�ane był� z nat�ralnych produktów pochodzących z upraw
ekologicznych. W sferze kulinar�ej specjalizujemy się w daniach kuchni polskiej, staropolskiej i regionalnej. Jesteśmy również
ot�arci na Państ�a niestandardowe propozycje i oczekiwania.
Przygotowaliśmy przykładowe ofer�� menu weselnego, które możecie Państ�o wzbogacać o własne propozycje.
Serdecznie zapraszamy!
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Wesele w Osadzie
Ofer�a obejmuje:
· Powitanie w st�ojach ludowych chlebem i solą
· Lampkę wina musującego dla każdego Gościa
· Asysta opiekuna uroczystości weselnej
· Wydr�kowane menu weselne
· Dekoracja kur���y za Młodą Parą oraz dekoracja wejścia na salę weselną (świece, lampiony, dekoracje materiałowe)
· Eleganckie pokrowce na krzesłach
· Apar�ament dla Młodej Par� w dniu doby weselnej
· Bezpłat�y parking dla uczest�ików uroczystości
Infor�acje dodatkowe:
· Dzieci do lat 5 nieodpłat�ie, do lat 10 - 50 % ceny menu
· Obsł�ga techniczna: DJ, muzycy, fotog�af - 50 % ceny menu
Sale Weselne:
· Sala Balowa
Sala, w której możemy zorganizować uroczystość weselną od 100 osób/ 350 m2
· Sala Leśniczówka
Klimat�zowana sala przeznaczona na przyjęcia weselne do 50 osób/ 121 m2
Usł�gi dodatkowe:
· Możliwość przygotowanie miejsca na ślub cy�ilny, zorganizowanego w sielankowej dekoracji plenerowej:
od 2000 zł /biał� namiot o wy�iarach 8 m x 4 m, 30 krzeseł w pokrowcach/.
· Poprawiny: 90 zł /osoba /czas t��ania poprawin do 5 h/. Mają Państ�o do wybor� salę weselną lub Zakątek Grillowy
/po sprawdzeniu dostępności wskazanego miejsca/
· Pokaz pirotechniczny - cena ustalana indy�idualnie
· Animacje dla dzieci - cena uzależniona od czasu t��ania oraz ilości dzieci
· Przejażdżki br�czką - 120 zł/h
· Wy�ajem samochodów ( st�ażacki, taxi Vabankowe ) - cena ustalana indy�idualnie
· Przejazd Młodej Par� powozem konny� - cena ustalana indy�idualnie
· Kapela biesiadna: 3 muzyków g�ających na ży�o dostarczy Państ�a Gościom niezapomnianych chwil - koszt 1200 zł/ 3 h
· Na dobę weselną ofer�jemy 20 % rabat od akt�alnych cen hotelowych na dzień uroczystości (rabat obejmuje wyłącznie
dobę weselną w pokojach w Remizie, Leśniczówce oraz w 2 chatach)
· Z uwagi na wyjątkową okoliczność ofer�jemy alkohol w promocyjnych cenach
Nocleg - Gościom proponujemy nocleg z możliwością korzystania z Wellness & SPA:
· chatę/ 2 seg�ent� 5 - osobowe z łazienką · pokoje 3 - osobowe · pokoje 2 - osobowe · pokoje 1 - osobowe
· pokoje deuxe 2 - osobowe · apar�ament� 2 - osobowe · Leśniczówka (3 pokoje dwuosobowe)
· pokoje St�dio w Silosie (3 pokoje dwuosobowe) · Wiat�ak dla 8 osób
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Nasze pot�awy przygotowane są ze świeżych i nat�ralnych produktów pochodzących z upraw ekologicznych. Wkładamy wiele
serca i t��du w przygotowy�ane przez nas wędliny, ser� oraz przet�or�. W ciąg� wielu lat prowadzenia restauracji zdrowa
i pyszna kuchnia stała się naszą pasją.
PROPOZYCJE KULINARNE

Stół Łasucha /2500 zł - do 100 osób, powyżej 100 osób cena ustalana indy�idualnie/
Słodki bufet z domowy�i wy�iekami, 12 kg ciasta/4 rodzaje/, 1 kg ciasto szpinakowe, 50 szt�k r�rek z bitą śmietaną,
100 szt�k mini - deserków z lekkimi musami /owocowe, czekoladowe i serowe/, 50 szt�k bezy z musami i owocami.

Stół wiejski /od 2250 zł - 20 kg swojskich wy�obów/
Kiełbasy, kabanosy, szy�ki, pasztet�, smalec, chleb, musztarda oraz przet�or� z Osadowej spiżar�i (ogórki kiszone, żurawina,
g��szki i śliwki)
Stół r�bny /od 2700 zł - 12 kg gotowego wy�obu/
Ryby wędzone: jesiot�, pst�ąg i halibut; r�by w galarecie: łosoś i pst�ąg, r�ba w sosie miodowo - pomidorowy�, śledzie w oleju,
w ziołach oraz w sosie kaszubskim, tatar z łososia i ze śledzia.

Mięsa pieczone i mięsa z rożna
Prosiak z rożna ( dodatki: chrzan, musztarda, konﬁt�ra z żurawiny, pieczone ziemniaki, warzy�a g�illowane)
- 1800 zł/ szt�kę,
Dzik z rożna (dodatki: chrzan, musztarda, konﬁt�ra z żurawiny, pieczone ziemniaki/ kasza pęczak, warzy�a g�illowane)
- 1800 zł/ szt�kę,
Płonący udziec wieprzowy (dodatki: chrzan, musztarda, konﬁt�ra z żurawiny) - 950 zł/ szt�ka,
Indyk pieczony, faszerowany kaszą pęczak z owocami. Podany z musem z żurawiny - 900 zł/ szt�kę
Live Cooking /2500 zł - cena do 100 osób, każda dodatkowa osoba 30 zł/
Przygotowy�anie przez Kucharza dań na oczach Gości. Przykładowe dania: krewetki z papr�czkami chilli oraz g�occhi
szpinakowe z sosem serowy�. Oprócz walorów smakowych jest to ciesząca się rosnącą popular�ością at�akcja kulinar�a.
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Fontanna czekoladowa /duża: 700 zł - 4 kg czekolady, mała: 400 zł - 2,5 kg czekolady/
Ciekawy dodatek przyjęć przyciągający zarówno dzieci, jak i dorosł�ch. Jako dodatki proponujemy owoce.
Lodowe Szaleńst�o /800 zł/
Wszyscy uwielbiają deser� lodowe, dlatego przygotowaliśmy dla Państ�a słodką budkę, w której umieszczone są t�zy smaki lodów
Gr�cana (około 7,5 kg) wraz z dodatkami. Goście sami mogą przygotować własne kompozycje smakowe.
Usł�ga bar�ańska do 5 h /cena 2200 zł do 100 osób, powyżej 100 osób cena ustalana indy�idualnie/
Drink - bar zamienia imprezę na peł�ą kolorów i wyszukanych smaków, przełamuje stereot��y i zmienia kult�rę picia, daje
g�arancję świet�ej zabawy Gości. Bar�ani t�orzą nie t�lko drinki, ale również at�osferę przyjęcia.
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MENU STAROPOLSKIE
330 zł/ osobę
Zupa
* do wybor� jedna pozycja
Rosół z kur wiejskich z domowy� makaronem
Krem z warzy� sezonowych/np. krem z g�oszku, biał�ch warzy�, szparagów
Dania główne
* do wybor� 6 pozycji; 3 porcje na osobę
Pieczeń z jelenia w sosie z warzy� korzeniowych z kaszą pęczak
Panierowany kotlet schabowy z dzika z kostką z kapustą zasmażaną i mar��owaną g��szką
Zrazy wołowe w sosie własny�
Polędwiczka wieprzowa sous - vide na sosie z zielonego pieprzu z g�illowany�i warzy�ami
Pieczeń z karkówki w sosie własny� i kopy�kami
Filet z piersi kurczaka w sosie kurkowy� i bukietem warzy� gotowanych
Tradycyjny kotlet de volaille z masłem i piet��szką
Pieczona kaczka na kapuście modrej ze śliwkami oraz mar��owaną g��szką z żurawiną
Gotowany łosoś na sosie porowy� z gotowany� brokułem polany� masłem
Smażony ﬁlet z sandacza z bukietem warzy�
Pierogi wszelakie z chr�piący�i skwarkami i cebulką na kapuście zasmażanej
Dodatki
Ziemniaki gotowane z koperkiem, fr��ki
Bukiet sałat z sosem wineg�et i pestkami nasion
Surówki t�adycyjne
Buraczki zasmażane z chrzanem
Deser
* do wybor� jedna pozycja
Deser lodowy z musem owocowy�
Delikat�y krem serowy z kr�szony�i ciasteczkami i musem owocowy�
Puszyst� krem amaretto (t��u tiramisu)
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Przekąski
* do wybor� 8 pozycji (5 porcji na osobę)

Mięsa pieczyste własnego wy�obu z sosem z br�sznicy i chrzanem
Tatar wołowy z żół�kiem i siekaną słodką cebulką oraz mar��atami
Soczyst� schab ze śliwką
Szy�ka z komina z musem chrzanowy�
Pikant�y rostbef na r�koli i sosie musztardowo - miodowy�
Ter�ina z kurczęcia na sosie tatarskim
Rolada z indyka z morelą w lekkiej galarecie
Rolada z kaczki w maladze
Łosoś gotowany w galarecie
Tatar z łososia
Filet z r�by morskiej w sosie pomidorowy�
Śledziki w oleju rzepakowy� tłoczony� na zimno z cebulką
Sałatka na bazie sałat i serów zag�odowych z sosem miodowo - musztardowy�
Sałatka Osadnika (z kurczakiem)
Car�accio z pieczonego buraka z prażony�i orzechami
Dania gorące (ser�owane około 22:00)
* do wybor� po 1 pozycja

Barszczyk czer�ony z pierogami wszelakimi chr�piący�i skwarkami
Filet z kurczaka ze szpinakiem na sosie serowy� z kopy�kami
Stek siekany z dziczyzny z pieczony�i ziemniakami ziołowy�i
Grillowany szaszł�k drobiowy na risotto warzy�ny�
Pikant�e skrzydełka na sosie z moreli
Sakiewki z indyka z warzy�ami na sosie z orzechów włoskich
Chr�piące ﬁleciki z kurczaka w sosie słodko-kwaśny�
Panierowany kotlet szwajcarski (ser)
Pieczone pierożki z dziczyzny na konﬁt�rze z czer�onej cebuli
Dania gorące (ser�owane około 2:00)
* do wybor� po 1 pozycja
Pikant�e ﬂaczki wołowe
Flaczki z żołądków gęsich
Żurek z białą kiełbasą
Gulaszowa

Napoje
Soki i napoje gazowane 1,5 l/osoba
Woda niegazowana z cy����ą bez limit�
Kawa i herbata na bufecie - b/o
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MENU MYŚLIWSKIE
360 zł/ osobę
Zupa
* jedna do wybor�
Rosół królewski z kur wiejskich z makaronem z warzy�, pulpecikami mięsny�i oraz prażony�i płatkami migdałów
Rosół z kur wiejskich z domowy� makaronem
Krem z warzy� sezonowych /np. krem z g�oszku, biał�ch warzy�, szparagów/
Dania główne
* do wybor� 6 pozycji; 3 porcje na osobę
Zrazy wołowe zwijane w sosie własny�
Stek siekany z dziczyzny z g�illowany�i warzy�ami
Pieczeń z jelenia duszona w piwie i warzy�ach
Pieczona kaczka na kapuście modrej ze śliwkami oraz mar��owaną g��szką z żurawiną
Filet z kurczaka ze szpinakiem na sosie serowy� z gotowany� bukietem warzy�
Filet z kurczaka w sosie kurkowy� i bukietem warzy� gotowanych
Udko z królika w sosie śmietankowo - warzy�ny� z kopy�kami
Smażony ﬁlet z sandacza na g�zybach leśnych z cebulką
Filet z łososia w sosie porowy�
Dodatki
Ziemniaki gotowane z koperkiem, fr��ki
Bukiet sałat z sosem wineg�et i pestkami nasion
Surówki t�adycyjne
Buraczki zasmażane z chrzanem
Deser
* jeden do wybor�
Deser lodowy z musem owocowy�
Delikat�y krem serowy z kr�szony�i ciasteczkami i musem owocowy�
Pt�ś z bitą śmietaną i gałką lodów
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Zakąski
* do wybor� 8 pozycji (5 porcji na osobę)

Tatar z jelenia z żół�kiem i siekaną słodką cebulką oraz mar��atami
Car�accio z jelenia z g�ana padano
Tatar wołowy z żół�kiem i siekaną słodką cebulką oraz mar��atami
Pieczeń i szy�ka wędzona z jelenia z sosem aioli
Mięsa pieczyste własnego wy�obu z sosem z br�sznicy i chrzanem
Pikant�y rostbef na r�koli z sosem miodowo - musztardowy� z wędzoną solą morską
Schab pieczony ze śliwką na boczku wędzony�
Schab pieczony ze szpinakiem
Rolada z kaczki w maladze
Ter�ina z kurczęcia na sosie tatarskim
Rolada z indyka z morelą w lekkiej galarecie
Wędzone r�by z sosem limonkowy� /halibut, pst�ąg, łosoś/
Gotowany łosoś w galarecie
Tatar z łososia na liściach cykorii
Sałatka na bazie sałat i serów zag�odowych z ziołowy� sosem
Car�accio z pieczonego buraka z prażony�i orzechami
Dania gorące (ser�owane około 22:00)
* do wybor� po 1 pozycja

Barszczyk czer�ony z pierogami wszelakimi chr�piący�i skwarkami
Filet z kurczaka ze szpinakiem na sosie serowy� z kopy�kami
Stek siekany z dziczyzny z pieczony�i ziemniakami ziołowy�i
Grillowany szaszł�k drobiowy na risotto warzy�ny�
Pikant�e skrzydełka na sosie z moreli
Sakiewki z indyka z warzy�ami na sosie z orzechów włoskich
Chr�piące ﬁleciki z kurczaka w sosie słodko-kwaśny�
Panierowany kotlet szwajcarski (ser)
Pieczone pierożki z dziczyzny na konﬁt�rze z czer�onej cebuli
Dania gorące (ser�owane około 2:00)
* do wybor� po 1 pozycja

Pikant�e ﬂaczki z gęsich żołądków
Boeuf st�ogonoﬀ na dziczyźnie
Żurek staropolski
Zupa Huber�a
Bulion z daniela z pierożkami mięsny�i i warzy�am
Napoje zimne
Soki i napoje gazowane 1,5 l/ osoba
Woda niegazowana z cy����ą bez limit�
Kawa i herbata na bufecie - b/o
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MENU PREMIUM
480 zł/ osobę
Przystawka
Parfait z gęsiej wąt�óbki z leśny�i owocami na słony� kr�chy� ciastku
Car�accio z polędwicy wołowej z kaparami i Gran Padano
Zupa
Bulion z wiejskiej kaczki z pierożkami
Tradycyjny rosół domowy z makaronem i piet��szką
Dania główne
* 3 porcje na osobę
Pieczeń z jelenia w sosie piwno - warzy�ny� z kluseczkami półfrancuskimi
Polędwica wołowa medium na biał�� sosie z zielonego pieprzu z dodatkiem warzy� g�illowanych
Polski królik w sosie śmietanowo - warzy�ny� z dodatkiem białego wina z kopy�kami ziemniaczany�i
Pieczona kaczka z sosem pomarańczowy�, gołąbkiem z czer�onej kapust� z dodatkiem klusek śląskich
Klasyczny kotlet de volaille z masełkiem i marchewką z g�oszkiem
Dziki halibut na sosie holenderskim z dodatkiem makaronu z warzy�
Pierogi domowe kraszone boczkiem i cebulą
Deser
Delikat�y krem serowy z kr�szony�i ciasteczkami i musem owocowy�
Zakąski
* do wybor� 8 pozycji (5 porcji na osobę)
Tatar z jelenia z żół�kiem przepiórczy�
Pikant�y rostbef na r�koli z sosem miodowo - musztardowy�
Szy�ka z musem chrzanowy� z płatkami migdałowy�i
Galaretka drobiowa z dressingiem limonkowy�
Plater� z r�bami wędzony�i z dodatkiem sosu limonkowego
Łosoś i węgorz w lekkiej galarecie
Tatar z łososia z kwaśną śmietaną i ćwikłą buraczaną
Śledzik holenderski z cebulką i olejem rzepakowy� z Osady
Pasztet� wegetariańskie z selera, z soczewicy, Sałatka staropolska
Car�accio z pieczonego buraka z kozim serem, orzechami i orzeszkami pini
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Stół wiejski
20 kg wy�obów własnych: swojskich wędlin/ kiełbasy, kabanosy, szy�ki, pasztet�, smalec
oraz przet�or� z Osadowej spiżar�i (ogórki kiszone, żurawina, g��szki i śliwki) plus 2,5 lit�a Mioduli
Stół Łasucha
*(dla około 80 - 110 osób)

Słodki bufet z domowy�i wy�iekami, 200 g/ osoba/ 3 rodzaje/,
60 szt�k babeczek, 60 szt�k r�rek z bitą śmietaną,
100 szt�k mini - deserków z lekkimi musami /owocowe, czekoladowe i serowe/,
40 szt�k bezy z musami i owocami,
Deser z nasionami chia : 60 szt�k
Live cooking
Krewetki na ost�o
Gnocchi w sosie z gorgonzoli
Dania gorące ok. godz. 1:00
Barszcz z pasztecikiem

Dania gorące ok. godz. 3:00
* do wybor� 1 pozycja
St�ogonoﬀ
Leczo wegetariańskie

Napoje zimne
Soki i napoje gazowane 1,5 l/ osoba
Woda niegazowana z cy����ą bez limit�
Kawa i herbata na bufecie - b/o

Alkohol
Wódka Osadowa 0,5 l/ osobę (peł�opłat�ą)
Powyższa ofer�a obowiązuje dla imprez organizowanych do końca roku 2022.
Zapraszam serdecznie,
Agata Szt�amkowska
tel.: +48 603 383 396
aszt�amkowska@osadakarbowko.pl
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