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STUDNIÓWKI 2022/23
PROPOZYCJA MENU
Toast
lampką szampana

I Gorąca kolacja
Serwowana talerzowo przez kelnerów

Mięsa: (do wyboru jedna pozycja)
Filet z kurczaka z zapiekanym serem
Polędwiczki wieprzowe
Roladki drobiowe z serem mozzarella
Faworek schabowy zapieczony serem

Dodatki: (do wyboru jedna pozycja)
Ryż z warzywami
Kluseczki gnocchi
Ziemniaki gotowane z koperkiem

Surówki: (do wyboru jedna pozycja)
Surówka z marchwi z pomarańczą
Surówka z białej kapusty z oliwą
Buraczki

Zimna płyta
Półmisek wędlin szynka drobiowa, szynka konserwowa, szynka gotowana \ Tymbaliki drobiowe \ Schab pieczony ze
śliwką i morelą \ Karczek pieczony \ Deski serów żółtych oraz pleśniowych \ Ruloniki szynkowe z musem w galarecie \
Jajka faszerowane \ Półmisek z pasztetami staropolski i cielęcy z pistacjami \ Terina drobiowa \ Ryba po grecku \
Sałatki grecka \ z kurczakiem
Dodatki: ogórki \ papryka \ pieczarki konserwowe \ ćwikła z chrzanem \ pieczywo \ masło

Deser
(do wyboru jedna pozycja)
Panna-Cota z musem truskawkowym
Lody owocowe

Dodatkowo
Ciasto trzy rodzaje
Kruche ciastka
Paluszki solone

II Gorąca Kolacja
Serwowana talerzowo przez kelnerów (do wyboru jedna pozycja)
Medaliony z polędwiczek podane na lustrze sosu śmietankowego z zapiekanką ziemniaczaną oraz surówką z białej kapusty
z majonezem
Eskalopki drobiowe z kopytkami oraz surówką pekińską

Napoje zimne i gorące
Podawane bez ograniczeń
Kawa rozpuszczalna z mlekiem do kawy
Herbata z cytryną
Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic, Kropla Beskidu)
Soki 100% (jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy) podawane w dzbankach 1L
Woda niegazowana z cytryną i melisą podawana w dzbankach 1L

Pakiet STANDARD
CENA:
140 zł/os. (piątek, sobota) | 130 zł/os. (od niedzieli do czwartku)
Wykwintne menu z napojami gorącymi oraz zimnymi bez ograniczeń
Menu dla wegetarian - bez dodatkowych opłat
Profesjonalne efektowe oświetlenie sali
Ochrona obiektu
GRATIS! Jeden opiekun (rodzic) z każdej klasy

Pakiet PREMIUM
CENA:
160 zł/os. (piątek, sobota) | 150 zł/os. (od niedzieli do czwartku)
Wykwintne menu z napojami gorącymi oraz zimnymi bez ograniczeń
Menu dla wegetarian - bez dodatkowych opłat
Profesjonalne nagłośnienie oraz efektowe oświetlenie sali
Ochrona obiektu
Obsługa muzyczna balu
Fotobudka (www.epic-events.pl) z unikatowymi drewnianymi studniówkowymi rekwizytami
GRATIS! Jeden opiekun (rodzic) z każdej klasy

USŁUGI DODATKOWE
Fotobudka (www.epic-events.pl) - ustalane indywidualnie
Fontanna czekoladowa 5 kaskadowa - ustalane indywidualnie
Profesjonalne efektowe oświetlenie sali - W cenie
Oprawa FOTO-VIDEO - ustalane indywidualnie
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