
 

 

      

MENU STUDNIÓWKA 2021 

_________________________________ 

                                               CENA 160zł/os. 
 

                                              

                                                ZUPA 

                                                            (jedna do wyboru) 

 

Rosół z kury z domowym makaronem 

Krem z zielonego groszku z marynowana gruszką 

Krem z białych warzyw z chipsem z batata 

 

DRUGIE DANIE  
(jedno do wyboru) 

 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i migdałami  podana na sosie serowym z puree 

ziemniaczanym oraz bukietem sałat z dressingiem polskim 

 

Policzki wieprzowe w sosie śmietanowym z puree ziemniaczanym oraz czerwoną 

kapustą z żurawiną 

 

Schab nadziewany warzywami na sosie paprykowym z tymiankiem podany z puree 

ziemniaczanym oraz surówką z białej kapusty 

 

 

DANIE GORĄCE SERWOWANE W FORMIE BUFETU  
(3 godziny) 

           Warkocz z karkówki w kremowym sosie chrzanowym 

Roladki drobiowe z warzywami i serem blue 

Pierogi ze szpinakiem i serem korycińskim 

Ziemniaki opiekane z rozmarynem 

Pęczotto z grzybami i pietruszką 

Dodatki: siekane buraczki z żurawiną, lekko pikantna sałatka z ogórka 

 



 

                                     PRZEKĄSKI NA STOŁACH 

 

Deska mięs wędzonych ze słoiczkiem świeżych warzyw 

Kompozycja rolad z musem morelowym 

Półmis pasztetów: pasztet wieprzowy, biały z morelą i pistacją, warzywny 

Mini tortille z kurczakiem i warzywami na rukoli 

Tartinki wytrawne 

Tatar ze śledzia podany na grzance 

Jajka z pastą musztardową, kiełkami i szczypiorem 

Deska serów rozmaitych z orzechami karmelizowanymi i winogronem 

Świeże sałaty z grillowanym kurczakiem i dressingiem jogurtowo- czosnkowym 

Sałatka z makaronem liśćmi szpinaku i suszonymi pomidorami 

Warzywa w słupkach z pastą warzywną 

Pieczywo białe, pieczywo ciemne 

 

 

NAPOJE ZIMNE 
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7UP) 

Woda gazowana/niegazowana z cytryną i miętą  

 

BUFET SŁODKOŚCI  
Ciasta domowe wypiekane na miejscu 4 rodzaje 

Deserki szotowe 

Świeże owoce krojone 

Kawa / Wybór herbat 

 

Dodatkowe informacje: 
 

W cenę wliczona jest profesjonalna ochrona na czas trwania imprezy. 

 

                               Bezpłatny wstęp 1osoby z każdej klasy (rodzic/ wychowawca). 

 

                                            Maksymalny czas trwania imprezy do godz. 4.00 

 
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 3000zł gotówką lub 

przelewem bankowym 

 

W przypadku rezygnacji z przyjęcia zadatek nie podlega zwrotowi 

Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy, należy zgłosić 7 dni przed terminem przyjęcia 

 

 



 

 

W razie jakichkolwiek pytań oraz rezerwacji  

zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego 

 
KOM.:  600 012 348   

BIURO@MAJATEK-HOWIENY.PL 

 

 

 

 

 
                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


