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STUDNIÓWKA 
 
 

Propozycja menu nr 1 

Kolacja po polonezie 

Rosół królewski 

Zawijaniec drobiowy z pieczarkami podany z ziemniakami i surówką  

z kapusty pekińskiej 

Około godz. 24:00 

Kotlet de Volaille z żółtym serem podany z frytkami oraz surówką  

z marchewki i selera 

Około godz. 3:00 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Półmisek mięs pieczonych 

Galantyna z drobiu, karkówka pieczona, polędwiczki z grzybami 

Sałatki i dodatki 

Sałatka gyros 

Sałatka grecka 

Rożki z szynki wypełnione sałatką jarzynową 

Półmisek śledzi 

Pomidory z mozzarellą 

Nuggetsy drobiowe z sosem czosnkowym 

Tartinki z kurczaka z sosem tzatziki  

Tortilla w różnych smakach 

Pieczywo 

Słodki stół 

Fontanna czekoladowa, pianki, owoce 

Ciasta, eklerki, babeczki, cukierki, owoce 

Napoje zimne 

Coca – Cola, Sprite, woda mineralna, soki owocowe, szampan na 

powitanie 

Napoje gorące 

Kawa i herbata na barkach – bez ograniczeń 

    

Razem: 130 zł/os. 
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Propozycja menu nr 2 

Kolacja po polonezie 

Rosół z makaronem 

Karkówka z sosem pieczeniowym podana z ziemniakami i surówką  

z czerwonej kapusty  

Około godz. 24:00 

Medalion z kurczaka podany z opiekanymi ziemniakami i surówką  

z kapusty pekińskiej   

Około godz. 3:00 

Barszcz czerwony czysty 

Półmisek mięs pieczonych 

Galantyna z drobiu, indyk faszerowany porami, schab pieczony 

Sałatki i dodatki 

Sałatka z grillowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Kęski kurczaka z sosem Tysiąca Wysp 

Półmisek śledzi 

Pieczywo 

Drobne przekąski oraz ciasto 

Chipsy, paluszki 

Ciasta, eklerki, babeczki, owoce 

Napoje zimne 

Coca – Cola, Sprite, woda mineralna, soki owocowe, szampan na 

powitanie 

Napoje gorące 

Kawa i herbata na barkach – bez ograniczeń 

    

Razem: 120 zł/os. 
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Propozycja menu nr 3 

Kolacja po polonezie 

Aksamitny krem dyniowy 

Kotlet Łysica podany z ziemniaczanym puree i surówką z białej kapusty 

z majonezem 

Około godz. 24:00 

Pierś z kurczaka z sosem tzatziki podana z ryżem oraz surówką  

z marchewki i pomarańczy  

Półmisek mięs pieczonych 

Galantyna z drobiu, karkówka pieczona, polędwiczki z grzybami 

Zestaw wędlin i serów 

Szynka wędzona, polędwica sopocka, ser żółty 

Sałatki i dodatki 

Sałatka grecka 

Sałatka gyros 

Kęski kurczaka z sosem Tysiąca Wysp 

Pieczywo 

Drobne przekąski oraz ciasto 

Chipsy, paluszki 

Ciasta, eklerki, babeczki, owoce 

Napoje zimne 

Coca – Cola, Sprite, woda mineralna, soki owocowe, szampan na 

powitanie 

Napoje gorące 

Kawa i herbata na barkach – bez ograniczeń 

 

Razem: 115 zł/os. 

 


