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***
W Osadzie Trzy Dęby mogą Państwo spędzić piękny wieczór w gronie
współpracowników w malowniczych, przytulnych wnętrzach ze stuletniej cegły.
Wyróżnia nas nie tylko lokalizacja - droga z Poznania jest szybka i prosta (ok. 15 km),
ale i położenie zaraz obok ściany lasu - Puszczy Zielonki, co sprawia, że panuje u
nas tak wyjątkowy klimat. Oprócz pysznego jedzenia, do dyspozycji gości oddajemy
naszą salę kominkową (maks. 40 os.) oraz dużą, klimatyzowaną salę (maks. 60 os).
Osada jest kameralnym ośrodkiem i sale zapewniamy na wyłączność grupy.

Jeśli wybiorą Państwo salę kominkową, z pewnością rozpalimy ogień w kominku,
aby w Osadzie zapewnić niebanalną, ciepłą atmosferę, doskonałą dla integracji
i rocznych podsumowań. Natomiast w dużej sali mogą Państwo zorganizować
spotkanie nawet do 60 os., połączone także z zabawami integracyjnymi miejsca jest dużo, a o udany przebieg imprezy zadba nasza wspaniała obsługa.

Oferujemy głównie tradycyjne, staropolskie potrawy, a Osadę dekorujemy
delikatnymi, świątecznymi ozdobami. Oferujemy możliwość zamówienia
noclegów (do 28 os.). Nie pobieramy opłat za własny alkohol - mogą Państwo
przywieźć co zechcą. Do dyspozycji oddajemy także ogród z altaną, w której
można rozpalić wieczorne ognisko (rozpalamy także na śniegu!).
Nie jesteśmy bardzo znani i zachęcamy Państwa by zabrali swoich pracowników w
jakieś nowe miejsce - na pewno sprawi im to przyjemność, a pobyt w Osadzie
zapamiętają na długo! Można chłonąć u nas rześkie, puszczańskie powietrze, a w
klimatycznych wnętrzach zapach choinkowego igliwia (oczywiście z lokalnej szkółki)
oraz świątecznych dań przygotowywanych przez nas na miejscu, w kuchni obok.

Menu świąteczne
***
Przedstawione oferty stanowią jedynie propozycję. Na Państwa życzenie
skomponujemy indywidualne menu lub wprowadzimy zmiany w podanych pakietach.W
zależności od preferencji oferta może zawierać dania mięsne.
Propozycja I
Cena : 65 zł/os
Zupy (do wyboru):
Barszcz czerwony tradycyjny z pasztecikiem lub uszkami
Delikatna zupa pieczarkowa z kluskami francuskimi
Krem z borowików
Na ciepło:
Karp wigilijny
Pstrąg pieczony z lubczykiem
Pierogi kresowe
Puree brokułowe z prażonymi pestkami słonecznika
Ziemniaki opiekane w ziołach
Tradycyjne krokiety z kapustą i grzybami
Buraczki
Na słodko:
Piernik z bakaliami i powidłami śliwkowymi
Sernik w czekoladzie

Napoje:
Serwis kawa-herbata w formie bufetu szwedzkiego
Woda z cytryną

Propozycja II
Cena : 90 zł/os
Zupy (do wyboru):
Barszcz czerwony tradycyjny z pasztecikiem lub uszkami.
Delikatna zupa pieczarkowa z kluskami francuskimi
Krem z borowików
Na ciepło:
Łosoś w ziołach smażony na maśle
Karp wigilijny
Pstrąg pieczony z lubczykiem
Pierogi kresowe
Puree brokułowe z prażonym słonecznikiem
Ziemniaki opiekane w ziołach
Tradycyjne krokiety z kapustą i grzybami
Buraczki
Zimne zakąski:
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Śledzik w śmietanie
Jajka na sałacie
Pieczywo, masło
Na słodko:
Piernik z bakaliami i powidłami śliwkowymi
Sernik w czekoladzie
Makowiec lub makiełki
Napoje:
Serwis kawa-herbata w formie bufetu szwedzkiego
Woda z cytryną
Domowy grzaniec

Propozycja III
Cena : 120 zł/os
Zupy (do wyboru):
Barszcz czerwony tradycyjny z pasztecikiem lub uszkami.
Delikatna zupa pieczarkowa z kluskami francuskimi
Krem z borowików
Na ciepło:
Łosoś w ziołach smażony na maśle
Karp wigilijny
Pstrąg pieczony z lubczykiem
Dorsz w cieście
Pierogi kresowe
Puree brokułowe z prażonym słonecznikiem
Ziemniaki opiekane w ziołach
Papryczki faszerowane (wegetariańskie lub z mięsem)
Tradycyjne krokiety z kapustą i grzybami
Buraczki
Na zimno:
Deski serów,wędlin i ryb wędzonych
Terrine z rybą i warzywami
Ryba po grecku
Sałatka jarzynowa
Sałatka z orzechami
Śledzik w śmietanie
Jajka na sałacie
Pieczywo, masło
Na słodko:
Piernik z bakaliami i powidłami śliwkowymi
Sernik w czekoladzie
Makowiec lub makiełki
Napoje:
Serwis kawa-herbata w formie bufetu szwedzkiego
Woda z cytryną
Domowy grzaniec

Zapewniamy zniżki dla większych grup:
Dla grup powyżej 40 osób - 5% zniżki oraz dla grup powyżej 60 osób - 10%.
Wszystkie ceny są cenami netto.

Kontakt:
Osada Leśna Trzy Dęby
ul. Dębowa 26

tel. 795 591 757
kontakt@osadatrzydeby.eu
facebook.com/osada3deby
trzydeby.eu/wigilia2016

