bal studencki / studniówka
Powitalny aperitif

ZESTAW I
Cena

150 zł / osoba
Sala bankietowa na
wyłączność - 8 h
Profesjonalna ochrona przy min. 100 osobach

Danie główne serwowane
Filet z kurczaka z sosem serowo-brokułowym / gratin ziemniaczane /
warzywa grillowane

Bufet dań gorących
Udko kurczaka w sosie słodko-kwaśnym
Schab pieczony w ziołach z sosem leśnym
Filet z mintaja w tempurze
Makaron w sosie serowym z warzywami
Talarki ziemniaczane
Ryż basmati
Warzywa gotowane

Bufet zimnych przekąsek
Mięsa i wędliny własnego wyrobu
Deska serów
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Mini tortille vege
Roladki z cukinii
Pieczywo / masło / marynaty

Sałaty
Sałatka grecka
ul. Sielska 4a
10-802 Olsztyn
tel. (89) 522 05 44
www.omegahotel.pl

Sałatka ryżowa z kurczakiem i warzywami
Zestaw surówek (2 rodzaje)
Sałata cezar

kom. 609 071 313

Bufet słodki

kom. 887 107 000

Ciasta i inne słodkości przygotowane w naszej kuchni

marketing@omegahotel.pl

Napoje
Kawa, herbata, woda niegazowana, soki

bal studencki / studniówka
Powitalny aperitif
Zupa serwowana (1 do wyboru)
Rosół z makaronem lub Krem z palonych białych warzyw z oliwą szczypiorkową

Danie główne serwowane
Klasyczny schabowy z puree ziemniaczanym i kapustą zasmażaną lub

ZESTAW II
Cena

175 zł / osoba
Sala bankietowa na
wyłączność - 8 h
Profesjonalna ochrona przy min. 100 osobach

Grillowana pierś z kurczaka Supreme z pieczonymi ziemniakami w ziołach
i puree z zielonego groszku

Bufet dań gorących
Pieczeń wołowa w sosie własnym
Schab w sosie leśnym
Filet z łososia zapiekany w szpinaku
Makaron z kurczakiem w sosie serowym
Shoarma z kurczaka
Talarki ziemniaczane
Ryż basmati
Kasza bulgur z grzybami

Bufet zimnych przekąsek
Mięsa i wędliny własnego wyrobu
Deska serów
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Mini tortille vege
Rolada serowa z łososiem
Ryba w stylu greckim
Roladki z cukinii

Sałaty
Sałatka grecka
ul. Sielska 4a
10-802 Olsztyn
tel. (89) 522 05 44
www.omegahotel.pl

Sałatka ryżowa z kurczakiem i warzywami
Zestaw surówek (3 rodzaje)
Sałata cezar

Bufet słodki

kom. 609 071 313

Ciasta i inne słodkości przygotowane w naszej kuchni

kom. 887 107 000

Napoje

marketing@omegahotel.pl

Kawa, herbata, woda niegazowana, soki

bal studencki / studniówka
Dodatkowo proponujemy
Napoje gazowane - 20 zł / osoba
Obsługa imprezy przez profesjonalnego Dj'a + oświetlenie - 3000 zł
Fotobudka (4h) - 1200 zł

ul. Sielska 4a
10-802 Olsztyn
tel. (89) 522 05 44
www.omegahotel.pl
kom. 609 071 313
kom. 887 107 000
marketing@omegahotel.pl

