
 
 

 
 

Osada Leśna Trzy Dęby 

Menu 
Wigilia firmowa 

* * * 
 

 

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 (do 40 os.) oraz dużą, klimatyzowaną salę (do 

60 os). Osada jest kameralnym ośrodkiem i sale zapewniamy na wyłączność grupy. 

 

 

 

 

 

 

 



Menu świąteczne 

*** 
 

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 

www.trzydeby.eu/wigilia2016 

mailto:kontakt@osadatrzydeby.eu

