
STUDNIÓWKA 

Piękna sala balowa Universe o powierzchni 1900 m2 jest do Państwa dyspozycji. 
W tym wyjątkowym miejscu odbywają się wspaniałe przyjęcia, uroczyste gale, wydarzenia taneczne, 

a także konferencje i eleganckie bankiety. 
Z wielką przyjemnością wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowy rodzaj imprez:

BAL STUDNIÓWKOWY oraz BAL ABSOLWENTA.
 

Jeśli nie macie możliwości zorganizowania studniówki na początku roku, 
pomyślcie o balu dla absolwentów w maju lub czerwcu.  

Niech ta pierwsza dorosła impreza będzie wspaniałym i niezapomnianym wydarzeniem.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Dział Sprzedaży, tel. 22 278 00 60, 

email: DoubleTreeWarsaw.Events@hilton.com

 OFERTA 2023



Pakiet 1 obejmujący:
wynajem sali balowej UNIVERSE

parkiet do tańca i stolik dla DJ

bufet dań zimnych, gorących oraz deserów

zestaw napoi bezalkoholowych 

specjalną stawkę dla Grona Pedagogicznego - 50% ceny podstawowej (do 10 osób)

oferta dotyczy przyjęć dla minimum 150 osób, dla mniejszych grup oferta zostanie skalkulowana indywidualnie

BUFET DAŃ  GORĄCYCH
Burrito z warzywami i serem
Wołowina „Bourguignon”- długo pieczona z warzywami
korzeniowymi, winem i ziołami
Shepherd’s pie” -  zapiekanka mięsna z selerem naciowym,
ziemniakami puree i serem cheddar
Ryba w panierce, sos tatarski
Wegańskie kotleciki z czerwonej soczewicy z „garam masala” 
w indyjskim, warzywnym sosie curry z opiekanym kalafiorem
Pieczone ziemniaki z ziołami i oliwą z oliwek
Frytki

Menu  1
BUFET Z PRZYSTAWKAMI  I  SAŁATKAMI
Wędzony łosoś z kremowym, truflowym serkiem i rukolą 
w pszennej tortilli
Piadina z kurczakiem, mango, curry i szpinakiem
Pieczone mięsa z wyborem południowoamerykańskich sosów
Sałatka „Cezar”: pieczona pierś kurczaka, krucha sałata, 
pomidory koktajlowe, płatki Grana Padano, grzanki i sos 
z dodatkiem anchois
Meksykański bar sałatkowy: 
ogórek, pomidory, krucha sałata, kukurydza, 
fasola marynowana z podwędzaną papryką „chipotle”
Chorizo, kaktus, mięso szarpane z sosem mole
Kukurydziane nachos
Kwaśna śmietana, sos serowy, salsy Verde i Rojo

BUFET DESEROWY
Mus serowy z sosem z mango i maracui
Szarlotka
Czekoladowe ciasto z orzechami
Deser brzoskwiniowy
Torcik tiramisu
Mix babeczek
Wybór owoców

NAPOJE
Soki owocowe, napoje gazowane, woda mineralna, 
Kawa, wybór herbat

Cena  269  PLN  brutto od osoby
czas trwania bufetu 6 godzin

USŁUGI WYCENIANE INDYWIDUALNIE:

dekoracja 
oprawa muzyczna 
foto-budka 
fotograf 



Pakiet 2 obejmujący:
wynajem sali balowej UNIVERSE

parkiet do tańca i stolik dla DJ

dania serwowane 

bufet dań zimnych, gorących oraz deserów

zestaw napoi bezalkoholowych

specjalną stawkę dla Grona Pedagogicznego - 50% ceny podstawowej (do 10 osób)

oferta dotyczy przyjęć dla minimum 150 osób, dla mniejszych grup oferta zostanie skalkulowana indywidualnie

Menu  2

BUFET Z PRZYSTAWKAMI  I  SAŁATKAMI
Wędzony łosoś z kremowym, truflowym serkiem i rukolą 
w pszennej tortilli
Piadina z kurczakiem, mango, curry i szpinakiem
Pomidory z mozzarellą i bazyliowym pesto
Pieczona pierś indyka z sosem cumberland
Wędzone tofu z sałatką z glonów Wakame z sezamem,
chutneyem z marakui i papryczkami jalapeno
Pieczona pierś kurczaka, krucha sałata, pomidory koktajlowe,
płatki Grana Padano, grzanki i sos z dodatkiem anchois

DANIA SERWOWANE
Kremowa zupa z białych warzyw z oliwą ziołową i prażonymi
pestkami dyni
Polędwiczka wieprzowa z sosem tymiankowym z nutą gorczycy,
sezonowe warzywa z opiekanymi ziemniakami w ziołach
DANIE WEGAŃSKIE:
Bakłażan pieczony z ziołami i pastą z ciecierzycy, 
podany z kolorowymi warzywami, rukolą, pestkami granatu 
oraz malinowym kremem z octu balsamicznego

BUFET DAŃ  GORĄCYCH
Ryba w panierce z sosem „remoulade”
Pieczona pierś kurczaka kukurydzianego w czerwonym curry, 
z papryką, szpinakiem, bazylią i bakłażanem
Domowe pierogi z mięsem i karmelizowaną cebulą
Lasagne warzywna z kremowym serkiem 
i sosem pomidorowym
Falafel z soczewicą i indyjskim sosem curry
Ryż z warzywami
Frytki

BUFET DESEROWY
Panna cotta z mleka kokosowego z sosem mango
Sernik pieczony na kruchym spodzie
Ciasto czekoladowe nasączone wiśniówką
Deser truskawkowy
Torcik Tiramisu
Mix babeczek
Wybór owoców

NAPOJE
Soki owocowe, napoje gazowane, woda mineralna, 
Kawa, wybór herbat

Cena  299  PLN  brutto od osoby
czas trwania bufetu 6 godzin

USŁUGI WYCENIANE INDYWIDUALNIE:
dekoracja 
oprawa muzyczna 
foto-budka 
fotograf 


