
BUFET Z PRZYSTAWKAMI  I  SAŁATKAMI

Deska serów i wędlin dojrzewających, orzechy, 

chutney z truskawek

Tortilla z pastami ziołowymi

Sandwich z avocado, szynką dojrzewającą, 

sałatą rzymską oraz warzywami

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem

Sałatka tabbouleh z papryką

Hummus z pitą

Bufet sałatkowy do własnej kompozycji

wynajem sali balowej UNIVERSE

parkiet do tańca i stolik dla DJ

bufet dań zimnych, gorących oraz deserów

zestaw napoi bezalkoholowych

welcome drink na powitanie 

specjalną stawkę dla Grona Pedagogicznego - 50% ceny podstawowej

oferta dotyczy przyjęć dla minimum 150 osób, dla mniejszych grup

oferta zostanie skalkulowana indywidualnie

BUFET DAŃ  GORĄCYCH

Zupa tajska z kurczakiem, mlekiem kokosowym 

oraz trawą cytrynową

Quesadilla z kurczakiem i salsą warzywną

Farfalle w sosie neapolitańskim

Czarna soczewica z grillowanymi warzywami i sosem curry 

Sandacz w salsie paprykowej z kolendrą

Frytki stekowe

Bukiet warzyw w ziołowym maśle

BUFET DESEROWY

Babeczki z owocami

Sernik pieczony na kruchym spodzie 

Mix musów owocowych i czekoladowych

Kokosowa Panna cotta z sosem z owoców leśnych 

Sałatka owocowa

NAPOJE

soki owocowe, napoje gazowane, woda mineralna, 

kawa, wybór herbat

NA  POWITANIE  GOŚCI

Welcome drink (bezalkoholowy)

Menu  1

Cena  255  PLN  brutto od osoby
czas trwania bufetu 6 godzin

PAKIET OBEJMUJE:

dekoracja 

oprawa muzyczna 

foto-budka 

fotograf 

OPCJE DODATKOWE:

STUDNIÓWKA
OFERTA 2022

W IĘC E J  I N F O R M A C J I :  

Dział Sprzedaży, tel .  22 278 00 60, 

email :  DoubleTreeWarsaw.Events@hilton.com

USŁUGI WYCENIANE INDYWIDUALNIE:

fontanna czekoladowa z dodatkami w cenie 15 PLN/ os  (czas trwania  2h)



NAPOJE

soki owocowe, napoje gazowane, woda mineralna, 

kawa, wybór herbat

NA  POWITANIE  GOŚCI

Welcome drink (bezalkoholowy)

Menu  2

Cena  275  PLN  brutto od osoby
czas trwania bufetu 6 godzin

PAKIET OBEJMUJE:

dekoracja 

oprawa muzyczna 

foto-budka 

fotograf 

OPCJE DODATKOWE:

STUDNIÓWKA
OFERTA 2022

W IĘC E J  I N F O R M A C J I :  

Dział Sprzedaży, tel .  22 278 00 60, 

email :  DoubleTreeWarsaw.Events@hilton.com

USŁUGI WYCENIANE INDYWIDUALNIE:

fontanna czekoladowa z dodatkami w cenie 15 PLN/ os  (czas trwania  2h)

BUFET Z PRZYSTAWKAMI  I  SAŁATKAMI

Deska serów i wędlin dojrzewających, orzechy, 

chutney z truskawek

Tortilla z pastami ziołowymi

Sandwich z avocado, szynką dojrzewającą, 

sałatą rzymską oraz warzywami

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem

Sałatka tabbouleh z papryką

Hummus z pitą

Bufet sałatkowy do własnej kompozycji

DANIA SERWOWANE

Zupa krem z pieczonych pomidorów z malinami

Filet z kurczaka kukurydzianego z sosem pieczeniowym, 

z ziemniakami gratin oraz grillowanymi warzywami 

BUFET DAŃ  GORĄCYCH

Wegański Strogonow z grzybami i warzywami

Chili con carne z ryżem i kolendrą

Łosoś grillowany na salsie owocowej

Lazania warzywna w sosie pomidorowym

Grillowane warzywa z oliwkami i pesto

Frytki z batatów

BUFET DESEROWY

Tiramisu

Tarty owocowe i czekoladowe

Creme brulee

Sernik z sosem truskawkowym

Tapioka z czarnej porzeczki z sosem owocowym 

Owoce krojone

wynajem sali balowej UNIVERSE

parkiet do tańca i stolik dla DJ

dania serwowane, bufet dań zimnych, gorących oraz deserów

zestaw napoi bezalkoholowych

welcome drink na powitanie 

specjalną stawkę dla Grona Pedagogicznego - 50% ceny podstawowej

oferta dotyczy przyjęć dla minimum 150 osób, dla mniejszych grup

oferta zostanie skalkulowana indywidualnie


