
Studniówka to niewątpliwie szczególne wydarzenie w życiu
młodych ludzi, ich rodziców oraz grona pedagogicznego.
Zadbamy o to, aby było ono niezapomnianym przeżyciem.

Zapewniamy:
doskonałą lokalizację
elegancką salę bankietową, dekorację stołów
i ozdobne pokrowce na krzesła
wyborne menu, w tym wzbogacone menu dla nauczycieli
2 osoby z klasy GRATIS
NAGRODY SPONSOROWANE PRZEZ HOTEL:
kosze słodyczy TAGO, bilety do Tropikany
w niedzielę DJ GRATIS

Zapraszamy do skontaktowania się z Hotelem w celu omówienia szczegółów oferty.

Tel. 85 678 2500, bialystok@golebiewski.pl

Studniówka



Wino musujące na powitanie

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Przekąski zimne w formie półmisków na stole:

Polędwiczki wieprzowe saute na sosie musztardowym podane
z ziemniakami opiekanymi i buraczkami zasmażanymi
Podudzia pieczone, szaszłyki, pieczarki faszerowane podane na ryżu
z surówką z białej kapusty
Rosół z kluseczkami

Pasztet wieprzowy w kruchym cieście
Galantyna z kaczki na ostro ze śliwką wędzoną
Rolada z łososia z algami morskimi przeplatana dorszem
Deska serów krojonych z owocami i orzechami
Sałatka z tuńczyka z jajem
Sałatka z brokuł, fety i kukurydzy
Bukiet sałat z grillowaną piersią kurczaka i sosem winegret
Wędliny wiejskie

Propozycje menu

Bufet deserowy:

Napoje  - bez ograniczeń:

Szeroki wybór ciast pieczonych
Ciasteczka koktajlowe
Owoce filetowane

Kawa/ herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda z cytryną

Menu I
115,00 zł / osoba
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Wino musujące na powitanie

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Przekąski zimne podane w formie półmisków na stołach:

Filet z kurczaka zapiekany z mozzarellą i pomidorem, frytki, brokuły posypane migdałami
Kotleciki schabowe, karkówka, pieczarki faszerowane podane
na ryżu z surówką z cukinii i pomidora
Kołduny w bulionie

Pieczeń z karkówki po myśliwsku
Pasztet drobiowy z pistacjami
Sałatka grecka
Galantyna z łososia
Rolada z kurczaka z runem leśnym
Bukiet sałat z pstrągiem wędzonym
Jaja faszerowane
Sałatka z ogórkiem świeżym, fetą, cebulą i ciecierzycą
Sałatka rzymska z grillowanym kurczakiem,
ananasem i selerem naciowym

Bufet deserowy:

Napoje  - bez ograniczeń:

Szeroki wybór ciast pieczonych
Ciasteczka koktajlowe
Owoce filetowane

Kawa/ herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda z cytryną

Menu II
120,00 zł / osoba

Propozycje menu
Studniówka


