
W SALACH KONGRESOWO – BALOWYCH OFERUJEMY:

·  ustawienie sal dostosowane do Państwa życzeń. Proponujemy stoły bankietowe 10 lub 12 osobowe,

   okrągłe 6 lub 8 osobowe, przy wspólnym stole w kształcie podkowy bądź przy stołach

   prostokątnych wieloosobowych. Plan sali i ustawienie stołów przesyłamy po otrzymaniu informacji

   o liczebności grupy

·  dekoracje kwiatowe na stołach, eleganckie nakrycia bankietowe, możliwość dodatków

   w wybranym kolorze (serwetki, świece)

·  parkiet i scenę, kolorowe oświetlenie sali, klimatyzację, nagłośnienie sufitowe

MENU: 

·  proponujemy menu od 140,00 zł, a w nim bufet dań gorących (8 dań), dwie zupy, bufet dań zimnych

   z sałatkami (9 pozycji), sosy, dwa dania gorące po północy, desery, tort z napisem Studniówka,

   napoje: aperitif na powitanie, 1 litr soku owocowego, 1 litr napoi gazowanych, napoje gorące 

UPOMINEK OD HOTELU GOŁĘBIEWSKI:

·  karnety do Parku Wodnego Tropikana (na każde 100 osób – 10 karnetów)

WARUNKI WSPÓŁPRACY:
·  pisemne złożenie zamówienia ze wskazaniem nazwy szkoły, ilości osób, terminu balu

·  po potwierdzeniu rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% szacowanego kosztu pobytu na min. 30 dni

   przed realizacją imprezy

·  pozostała płatność przelewem w ciągu 7 dni

Zapraszamy do skontaktowania się z Biurem Marketingu,
w celu umówienia szczegółów oferty, tel. 87/ 42 90 740, 743, 747, 750, 751
e-mail: mikolajki@golebiewski.pl     www.golebiewski.pl

Studniówki 2018

Mikołajki

Zapraszamy do organizacji balu w eleganckich wnętrzach

Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach



STUDNIÓWKI 2018
MENU  BUFETOWE

Menu 1:  140 zł/1 os. Menu 2:  140 zł/1 os.

Zapraszamy do skontaktowania się z Biurem Marketingu,
w celu umówienia szczegółów oferty, tel. 87/ 42 90 740, 743, 747, 750, 751
e-mail: mikolajki@golebiewski.pl     www.golebiewski.plMikołajki

BUFET DAŃ GORĄCYCH:

Roladki z kaczki z musem z leśnych owoców zapiekane mozzarellą

Nuggetsy drobiowe

Polędwica wieprzowa z rumem

Pierogi z kapustą i grzybami

Spaghetti bolognese

Gratin ziemniaczano serowy z brokułami

Małże w ziołach

ZUPY:

zupa ze świeżych pomidorów

krem serowy z prażonymi pestkami dyni

BUFET DAŃ ZIMNYCH:

Roladki z szynki z warzywami i kremowym serkiem

z pomidorami cherry

Tymbaliki drobiowe

Pasztet z gęsiej wątróbki w bekonie

Ryba po grecku

Wędliny: polędwica sopocka, salami, indyk wędzony,

kiełbasa krakowska

Koktajl z przegrzebków w muszli św. Jakuba

Sałatka Caprese z dresingiem bazyliowym

Szpinakowa sałatka z wędzonym łososiem

Sałatka grecka z serem feta i oliwkami

Sałatka z kurczaka z ananasem, kukurydzą i włoskimi orzechami

Smalec z jabłkiem i majerankiem

Sosy: czosnkowy, tatarski, cumberland

DANIA GORĄCE PO PÓŁNOCY:

Leczo z kiełbasą z gęsi

Żurek z jajkiem

DESERY:

Owoce, sernik, szarlotka, marcello

Tort śmietankowy z owocami z napisem Studniówka

NAPOJE:

Aperitif- wino musujące

Kawa i herbata

Sok owocowy według spożycia (pomarańczowy,

grapefruitowy, jabłkowy)

Napoje gazowane 1 l/osoba ( pepsi, 7up, mirinda)                        

BUFET DAŃ GORĄCYCH:

Schab z wędzonym serem w ziołowej panierce

Kotleciki cielęce z pieczarkami

Penne z łososiem i szpinakiem

Krewetki z kolorową papryką i kaktusem

Pałki kurczaka w jogurtowej marynacie

Pierogi z orkiszem, suszonymi pomidorami i grzybami

Frytki stekowe

ZUPY:

kremowa zupa z brokułów

rosół z indyka z makaronem omletowym

BUFET DAŃ ZIMNYCH:

Schab nadziewany borowikami i kremem chrzanowym

Szynka parmeńska na miodowym melonie

Pasztet z indyka z zielonymi pistacjami w cieście francuskim

Roladki łososiowo – szpinakowe

Wędliny: baleron, salami, kabanosy drobiowe, kiełbasa myśliwska

Podwędzana pierś z kaczki glazurowana żurawinowym auszpikiem

Tradycyjna sałatka warzywna

Sałatka z krewetkami i cytrusową nutą

Sałatka meksykańska z tortillą chips

Sałatka brokułowa z jajkiem, pomidorami, kalafiorem

w sosie jogurtowo- majonezowym

Smalec z jabłkiem i majerankiem

Sosy: z kwaszonym ogórkiem i leśnymi grzybami, salsa, koktajlowy

DANIA GORĄCE PO PÓŁNOCY:

Strogonow z polędwicy wieprzowej

Barszcz czerwony z pasztecikiem drobiowym

DESERY:

Owoce, sernik, szarlotka, marcello

Tort o smaku whisky z napisem Studniówka

NAPOJE:

Aperitif - wino musujące

Kawa i herbata

Sok owocowy według spożycia (pomarańczowy,

grapefruitowy, jabłkowy)

Napoje gazowane 1 l/osoba ( pepsi, 7up, mirinda)       
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