
    Studniówka to niewątpliwie szczególne wydarzenie w życiu 

młodych ludzi, ich rodziców i grona pedagogicznego. 

 Poprzedzają ją miesiące przygotowań, wybór wspaniałych kreacji, tworzenie 
scenariusza przyjęcia, które na całe życie pozostanie w pamięci jego uczestników. 
Dlatego też oprawa balu, miejsce w którym się on odbędzie, jest przedmiotem 

wyboru dokonywanego ze szczególną precyzja. Wśród licznych ofert my 
proponujemy Państwu sale, które swoim klimatem i charakterem tworzą najlepszą 

przestrzeń dla prawdziwego balu.  
 Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, a my z naszej strony dołożymy 
wszelkich starań, żeby Państwa bal studniówkowy zapadł na długo w Waszej 

pamięci. 
 

 Poniżej przedstawiamy kilka możliwości podawania dań jak również ich 

wyboru. Koszt to jedynie 150 zł/os. 
 
 
 
 

 
Menu Balu Studniówkowego  

 

Zupa (do wyboru 1 pozycja): 

Rosół z makaronem 

Krem pieczarkowy z grzankami 

Krem z białych warzyw z prażonymi pestkami dyni 

 

Drugie danie (do wyboru 1 pozycja): 

Zraz tradycyjny wieprzowy 

Zawijaniec wieprzowy z grzybami 

Pieczeń z karkówki  

Kotlet schabowy  

De Volaille 

Roladki drobiowe z serem i bazylią 

Udka faszerowane pieczarkami i porem 

 

Warzywa na gorąco (do wyboru 1 pozycja): 

Marchewka z groszkiem 

Kapusta biała lub czerwona zasmażana 

Bukiet warzyw 

 

Surówka (do wyboru 1 pozycja): 

Surówka z selera  

Surówka wiosenna 

Buraczki z cebulką 

 



Dodatki (do wyboru 1 pozycja): 

Ziemniaki puree 

Ziemniaki zapiekane 

Frytki 

 

Deser: 

Lody z bitą śmietaną 

 

Bufet kawowy: 

Kawa, herbata – bez ograniczeń 

Woda niegazowana z cytryną – bez ograniczeń 

Ciasto – 100g / os. 

 

Zimna płyta (do wyboru 5 pozycji): 

Pstrąg w galarecie 

Rolmopsy tradycyjne 

Roladki drobiowe nadziewane 

Tymbaliki drobiowe 

Sałatka gyros 

Sałatka Capresse 

Sałatka grecka 

Patera serów z owocami  

Półmisek wędzonek od chłopa 

Pieczywo, masło 

 

Danie nocne (do wyboru 1 pozycja): 

Barszcz z pasztecikiem 

Żurek polski z jajkiem 

Strogonow 

 

 

W cenie: Pozostałe ustalenia: 

Wynajem Sali Grono pedagogiczne - 70% stawki 

Dekoracja Sali Obsługa - 70% stawki 

Lampka wina musującego na powitanie Oprawa muzyczna w zakresie Zleceniodawcy 

Obsługa kelnerska  

Szatnia  

Parking  
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