STUDNIÓWKA 2021/2022
WARIANT I 145 ZŁ/OSOBĘ
ZUPA (JEDNA DO WYBORU)
Rosół z kury z makaronem i pietruszką
Krem z pomidorów z mozzarellą
Krem z pieczarek z grzankami
Krem z groszku z migdałami
DANIE GŁÓWNE (JEDNO DO WYBORU)
Pierś z kurczaka z farszem warzywnym, ziemniakami gratin
i warzywami pieczonymi,
Indyk duszony z grzybami podany z ziemniakami i zielonymi
warzywami
De volaille z frytkami i surówką
Rolada wieprzowa z sosem grzybowym podana z puree
i sezonowymi surówkami
BUFET (DO WYBORU SZEŚĆ POZYCJI)
Chrupiące sałaty z sosem winegret i cząstkami warzyw,
Roladka z łososia z ricottą,
Sałatka z orzechami gruszką i serem brie,
Mozarella z pomidorami skropiona oliwą i balsamico,
Małe tymbaliki drobiowe,
Tarta grzybowa,
Tarta warzywna,
Półmiski mięs pieczonych z marynatami,
Pasztet drobiowy z morelami,
Sałatka śledziowa z jabłkiem i cebulą,
Pikantny grillowany kurczak na sałacie lodowej
z owocami,
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Pieczywo, masło, zimne sosy
SŁODKI BUFET

DANIE O PÓŁNOCY
(JEDNO DO WYBORU)

Ciasta na paterach

NAPOJE BEZ LIMITU

Zupa gulaszowa,
Barszcz z pasztecikiem,
Żur na wędzonce

Woda, soki, napoje gazowane, kawa i herata
W CENIE MENU
kieliszek wina musującego, szatnia, parking, ochrona,
możliwość bezpłatnego dostarczenia tortu

WARIANT II 175 ZŁ/OSOBĘ
ZUPA (JEDNA DO WYBORU)
Rosół z kury z makaronem i pietruszką
Krem z pomidorów z mozzarellą
Krem z pieczarek z grzankami
Krem z groszku z migdałami
DANIE GŁÓWNE (JEDNO DO WYBORU)
Pierś z kurczaka z farszem warzywnym,
ziemniakami gratin
i warzywami pieczonymi,
Indyk duszony z grzybami podany z
ziemniakami i zielonymi warzywami
De volaille z frytkami i surówką
Rolada wieprzowa z sosem grzybowym podana
z puree
i sezonowymi surówkami
BUFET (DO WYBORU SZEŚĆ POZYCJI)
Chrupiące sałaty z sosem winegret i cząstkami
warzyw,
Roladka z łososia z ricottą,
Sałatka z orzechami gruszką i serem
brie,
Mozarella z pomidorami skropiona oliwą
i balsamico,
Małe tymbaliki drobiowe,
Tarta grzybowa,
Tarta warzywna,
Półmiski mięs pieczonych z marynatami,
Pasztet drobiowy z morelami,
Sałatka śledziowa z jabłkiem i cebulą,
Pikantny grillowany kurczak na sałacie
lodowej
z owocami,
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Pieczywo, masło, zimne sosy
SŁODKI BUFET
Ciasta na paterach
DANIE O PÓŁNOCY
(JEDNO DO WYBORU)
Zupa gulaszowa,
Barszcz z pasztecikiem,
Żur na wędzonce
NAPOJE BEZ LIMITU
Woda, soki, napoje gazowane, kawa i herata

TEMATYCZNY BUFET
(JEDEN DO WYBORU)
Bufet Sushi
Bufet ryby i owoce morza
Bufet sałatkowy
Bar deserowo-owocowy
Stół wiejski
Lub inny bufet sugerowany przez gości
do indywidualnej wyceny
OPRAWA MUZYCZNA
DJ z nagłośnieniem i oświetleniem sali
W CENIE MENU
kieliszek wina musującego, szatnia, parking,
ochrona, możliwość bezpłatnego dostarczenia
tortu
WARUNKI PŁATNOŚCI
1 000 zł zaliczki płatne w ciągu 7 dni od
podpisania umowy
40% całkowitych kosztów na 90 dni przed
rozpoczęciem imprezy
40% całkowitych kosztów na 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy
20% całkowitych kosztów na 7 dni przed
rozpoczęciem balu
VOUCHER NA KWOTĘ 1000 ZŁ
NA ORGANIZACJĘ KOLEJNEJ
STUDNIÓWKI
OFERTA DLA GRUP POWYZEJ 100
OSÓB
KONTAKT
ul. Pucka 10 B,
84-240 Reda
tel. 58 73 64 806
marketing@hotelriverstyle.pl

