
Szanowni Państwo

Studniówka to szczególne wydarzenie w życiu młodych ludzi wkraczających w dorosłość. To wyjątkowe
przeżycie nie tylko dla maturzystów, ale także dla rodziców i pedagogów. Wybierając na organizatora
Hotel HP Park otrzymujecie Państwo imprezę na najwyższym poziomie. Gwarantujemy komfort,
wyjątkowość miejsca i niezapomniane wrażenia.

• Organizację balu studniówkowego do 120 osób
• Lokalizację w pięknej scenerii Jeziora Malta
• Klimatyzowane, nowoczesne wnętrza z udekorowanymi stołami
• Pyszne dania wyśmienitej kuchni hotelowej
• Profesjonalną opiekę organizatora 
• Bezpłatną szatnię z obsługą
• Bezpłatny parking

Na Państwa życzenie pomagamy w organizacji
oprawy muzycznej przyjęcia.

HOTEL HP PARK
ul. abpa A. Baraniaka 77,  61-131 Poznań, 

tel.+48 61 874 11 00, hppoznan@hotelepark.pl 

REZERWUJ TERMIN JUŻ TERAZ!

ZAPEWNIAMY:

w najpiękniej położonym hotelu w Poznaniu

2023



Zupa krem z buraków z kozim serem

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

240

Filet z kurczaka zapiekany z suszonym pomidorem i 
mozzarellą, , sos ziołowy, frytki
warzywa na parze
DESER

zestaw I

Wybór polskich wędlin tradycyjnych
Schab pieczony z musem chrzanowym
Wybór serów żółtych i pleśniowych
Indyk z owocami
Pasztet pieczony z żurawiną
Mini mozzarella z pomidorkami cherry

BUFET ZAKĄSEK ZIMNYCH 3 porcje/ 1 osobę

Parfait pomarańczowe, sos angielski

SAŁATKI

Hawajska z kurczakiem i ananasem

Zupa kurkowa z kluseczkami

ZUPA

DANIE GŁÓWNE 

zestaw II

DODATKI 

Indyk z grilla , sos madera, ziemniaki opiekane, 
fasolka szparagowa

zestawy studniówkowe 

DODATKI 

Pieczywo, masło, sos tatarski, sos cygański

Barszcz czysty

NA CIEPŁO po godz. 24:00

DESER
Puchar prawdziwych lodów z owocami

BUFET ZAKĄSEK ZIMNYCH 3 porcje/ 1 osobę
Indyk z powidłami z moreli i śliwki
Schab pieczony z kabanosem
Karkówka pieczona z kminkiem, rucola, oliwa z chili
Grillowane warzywa z kozim serem
Mozzarella z pomidorami i bazylią 

SAŁATKI

Grecka

Pieczywo, masło, sos tatarski, sos cygański

Barszcz czysty
NA CIEPŁO po godz.24:00

NAPOJE
Kawa z ekspresu automatycznego, herbata,
woda w karafkach bez ograniczeń
Sok 0,5 l/ 1 os.

NAPOJE

HOTEL HP PARK
ul. abpa A. Baraniaka 77,  61-131 Poznań, 

tel.+48 61 874 11 00, hppoznan@hotelepark.pl 

Kawa z ekspresu automatycznego, herbata,
woda w karafkach bez ograniczeń
Sok 0,5 l/ 1 os.



Pomidorowa z mlekiem kokosowym i imbirem
ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DESER

zestaw III

BUFET ZAKĄSEK ZIMNYCH 3 porcje/ 1 osobę 
Sernik z sosem karmelowym

SAŁATKI
Mix sałat z vinaigrette , orzechy , ser kozi

DODATKI
Pieczywo, masło, sos tatarski, sos cygański

Barszcz czysty
NA CIEPŁO po godz. 24:00

Kotlet de volaille, ziemniaki opiekane, bukiet – zestaw 
surówek

Roladki z szynki z sałatką jarzynową
Schab pieczony nadziewany śliwką suszoną
Rostbef pieczony ze szparagami
Polędwiczka pieczona w ziołach
Antipasti-oliwki, karczochy, suszone pomidory, papryka
Galantyna z kurczaka

zestawy studniówkowe 

Hotel HP Park
najpiękniej położony hotel w Poznaniu

NAPOJE

HOTEL HP PARK
ul. abpa A. Baraniaka 77,  61-131 Poznań, 

tel.+48 61 874 11 00, hppoznan@hotelepark.pl 

Kawa z ekspresu automatycznego, herbata,
woda w karafkach bez ograniczeń
Sok 0,5 l/ 1 os.
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