
 
 

                                                            STUDNIÓWKA                                                       
 

 

Mamy przyjemność  przedstawić Państwu ofertę przygotowania Balu Studniówkowego                         

dla przyszłych  Maturzystów. Mamy nadzieję, że  nasza propozycja spełni Państwa                  

oczekiwania. Przygotowaliśmy pełne menu, które zaspokoi  nie jednego gościa a cała              

niezapomniana  zabawa odbywać się będzie na pięknej, najnowocześniejszej                                      

sali bankietowej w regionie.  Do dyspozycji gości oddajemy salę na 160 osób  w pełni                

wyposażoną w nagłośnienie, wentylację i klimatyzację w nowoczesnej aranżacji.  

                                                                      Zapraszamy do kontaktu 

 

 

 



 
 

 

120zł/ osoba/ piątek 

  125 zł/osoba / sobota 

Zupa (1 do wyboru) 

 

Rosół tradycyjny 

Pikantny krem z pomidorów 

 

Danie główne 

(serwowane na półmiskach) 

Panierowany filet z kurczaka z dipem czosnkowym 

Szaszłyk z grilla z pikantną harissą 

Steki z polędwiczki wieprzowej zapieczone z mozzarellą w sosie Pesto 

 

Dodatki 

Sałatka coslo 

Surówka z marchewki i mango 

Mix zielonych sałat z prażonymi pestkami dyni 

 

Ziemniaki opiekane 

Frytki stekowe 

Risotto 

 

Deser 

Lody waniliowe z malinowym couli 

Tort i ciasta (według zamówienia, płatne dodatkowo) 

 

Przekąski 

Tortilla z kurczakiem i rucollą 

Pieczony ziemniak z parmezanem 

Kanapki dekoracyjne w trzech odsłonach 

Deska dojrzewających serów z krakersami i winogronami 

Roladka z łososiem w tempurze 

 

Kolacja 

Barszcz z krokietem z nadzieniem grzybowym 

Pikantne klopsiki 

 

 

 

 



 
 
 

Dodatkowo  w cenie znajduję się : 

-Kawa i herbata bez ograniczeń 

-Soki  i wody na bez ograniczeń 

 

W cenę dodatkowo wliczona jest : 

-obsługa kelnerska 

-białe obrusy na stołach 

-standardowa dekoracja stołów (serwetki, świece)  

 

W ramach ceny zapewniamy: 

-nowoczesną salę  z pełną profesjonalną obsługą, w nowoczesnej aranżacji, 

-obiekt wyposażony w nowoczesną wentylację  i   klimatyzację, 

-bezpłatny parking, 

 

Na życzenie klienta za dodatkową opłatą 

- Szynka podkomorzego  na kapuście z grzybami  w towarzystwie kopytek podana przez Kucharza  – 12zł/os  

-Bufet z owocami – świeże owoce krojone (filetowane): 150 g/os. - 10 zł/os 

-Deser – Lody z gorącymi malinami,  Tiramisu,  Gruszka w czerwonym winie  z lodami klonowo orzechowymi -12zł 

-Bufet Sałatkowy (Sałatka Grecka, Sałatka Cezar, Sałatka Nicejska, Sałatka Jarzynowa, Sałatka Pene )  – 12zł/ os  

-Soki i woda – 10zł/os 

-Dodatkowa porcja mięsa 12zł/ porcja 

-Dodatki (warzywa i skrobia) – 6zł/porcja 

 

 

 


