
 

 

 

Oferta  konsumpcyjna  na  studniówkę 2023  Nr 1 

              

*************************************************** ************************************ 
 DANIA  GORĄCE:   

1. zupa krem do wyboru z dyni lub z pomidorów lub  
brokułowa lub 

      tradycyjny rosół królewski  
2. kotlet szwajcarski ( filet drobiowy z serem i szynką ),  

cannelloni (filet z kurczaka grillowany ze  szpinakiem) 
eskalopki (schab zapiekany z pieczarkami i serem) 

      bryzol wieprzowy  
      Dodatki: ziemniaki tradycyjne, ziemniaki zapiekane z ziołami 
      surówki ( trzy rodzaje )   
       

*************************************************** ************************************ 
      3.  strogonoff  lub  bogracz  lub meksykańska z nachosami lub 

                 zupa gulaszowa z klopsikami     

*************************************************** ************************************ 

4. medaliony drobiowe w płatkach migdałowych, indyk w sosie śmietanowym 

Dodatki: frytki, noissetes (kuleczki ziemniaczane), surówka   

*************************************************** ************************************ 

5. żurek z kiełbaską białą i z jajkiem lub barszczyk czerwony z pasztecikami lub zupa krem z pora 

+ grzanki 

*************************************************** ************************************ 

      PRZYSTAWKI: 

� roladki z tortilli z wędliną,  
� roladki szpinakowe z łososiem 
� ptysie na słono 
� deska serów   
� wędliny – szynka drobiowa, schab staropolski, szynka wiejska, kabanosy 
� nuggetsy drobiowe z sosem czosnkowym 
� tartinki 
� jajka z łososiem i kawiorem 
� sałatka gyros 
� sałatka słoneczna z kurczakiem 
� fantazja pieczarkowa 
� pieczarki, papryka, ogórek, konserwowe 
� pieczywo mieszane 

 

 



 
 
 
 

      SŁODKI STÓŁ   

�    fontanna czekoladowa  
� ciasta: sernik, pawie oczko, leśny mech, jabłecznik, piernik,  
� desery, galaretki owocowe               
� słodycze 
� owoce 
     

*************************************************** ************************************             
         NAPOJE   (bez ograniczeń) 

� kawy: ekspresowa biała lub czarna, rozpuszczalna, po turecku  
� herbaty  
� soki Cappy: pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, grejpfrutowy   
� napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7-UP 
� wody mineralne: Kropla Beskidu gaz. i n/g 
 

           Cena: 197 zł/os ( brutto )* Cena może ulec zmianie do 8% 
          Nauczyciele, osoby towarzyszące nauczycieli, rodzice, obsługa techniczna – 75 %  ceny            

         *Kalkulacja dla nie mniej niż 150 osób pełnopłatnych  

        OD FIRMY: 

        LAMPKA SZAMPANA 

       TORT Z ORYGINALNĄ DEKORACJĄ STUDNIÓWKOWĄ 

        DEKORACJA SALI I STOŁÓW ( materiały sufitowe wraz z dodatkami, kwiaty, ścianka VIP z  

        gadżetami, czerwony dywan wzdłuż sali ) 

        JEDEN POKÓJ DO DYSPOZYCJI 

         

        Lokal pomieści do 400 osób 

        Lokal posiada ubezpieczenie OC działalności i  posiadanego mienia 

        Oferta i cena do negocjacji. 


