
Studniówka
ROCZNIK

2023



Sala bankietowa dostosowana do Waszych potrzeb - Sala
Kongresowa, mogąca pomieścić nawet 500 osób

STUDNIÓWKA 2023

 

 

Bal studniówkowy powinien pozostać w Waszej pamięci na długo.  
To wyjątkowe wydarzenie potrzebuje szczególnej oprawy i organizacji. 

Uczyńmy ten wieczór niezapomnianym!
 W naszej ofercie:

 Sala dla nauczycieli na antresoli Sali Kongresowej

Dwie osoby z klasy gratis! (przy minimum 20 osobach płacących)

Wzbogacone menu dla nauczycieli 

Torba z firmowymi słodyczami Tago gratis na każde 10 osób płacących

Indywidualnie dobrane menu dla osób na różnorodnych dietach

Udostępniamy salę bezpłatnie na próby tańca 
POLONEZA CZAS ZACZĄĆ

dekoracje kwiatowe stołów oraz świece
pokrowce na krzesła
obsługa kelnerska
wsparcie techniczne podczas imprezy
mikrofon bezprzewodowy do oficjalnego wystąpienia
możliwość skorzystania z rzutnika i ekranu do prezentacji zdjęć lub filmów
szatnia
hol przed salą (na ewentualne atrakcje dodatkowe) oraz dwie garderoby 
miejsca parkingowe dla wszystkich gości

fotobudka
dekoracje balonowe
profesjonalne oświetlenie sali
profesjonalne nagłośnienie sali i oprawa muzyczna z DJem
fotograf
florysta

W cenie:

Za dodatkową opłatą: 



P R O P O N O W A N E  M E N U

 

Dania gorące serwowane przez kelnerów:
Zupa:
Rosół z domowym makaronem
lub
Krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym
Danie główne:
Rolada z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami, sos serowy, ziemniaki puree,
mix sałat z sosem musztardowo-miodowym
Danie gorące serwowane półmiskowo (3h po daniu głównym):
Szaszłyki wieprzowe z warzywami, frytki stekowe, 
pierogi ze szpinakiem, surówka
Przekąski zimne podane w formie półmisków na stołach:
Półmisek mięs wędzonych 
Półmisek serów z serem korycińskim
Pasztet drobiowy z pistacjami
Tortilla z serkiem kremowym i szynką dojrzewającą
Rolada szpinakowa z łososiem wędzonym i kremowym serkiem
Jaja faszerowane z szynką i pieczarkami
Sałatka grecka 
Bufet deserowy:
Szeroki wybór ciast pieczonych i ciasteczka firmowe Tago
Galaretki i musy owocowe
Owoce 
Napoje – bez ograniczeń:
Kawa z ekspresów ciśnieniowych i wybór herbat
Soki owocowe 
Napoje gazowane 
Woda z cytryną

175,00zł/osoba

Hotel Gołębiewski****
Pałacowa 7, 15-064 Białystok

www.golebiewski.pl/bialystok
kontakt:

bialystok@golebiewski.pl
tel. 856 782 141/151/152, 503 011 806/812/819

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji 


