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Oferta:
Lampka musującego wina na powitanie gości
3 gorące dania – serwowane przez kelnerów
Live Cooking - przez 2 godziny nasz Szef Kuchni gotuje
przepyszne dania na Sali
Przekąski w bufecie: 11 dla uczniów,
Przekąski w stole:5 dla grona nauczycielskiego
Tort studniówkowy
Bufet pełen słodkości i deserków
Napoje – napoje gazowane z koncernu Coca-Cola,
soki i woda – bez ograniczeń
Czerwony dywan
Dekoracje światłem na około Sali
Białe pokrowce na krzesła
Świeczniki na stołach

155zł/os
Grono nauczycielskie 30% taniej
05-200 Wołomin, ul. Władysława Sikorskiego 17
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PROPOZYCJA MENU:
1. Zupa: Tradycyjny rosół z makaronem
2. Danie główne: Tradycyjny devolaille z kopytkami z sosem

serowym lub Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym, z
opiekanymi ziemniaczkami i mixem sałat

3. Live Cooking: burgery, pizza, tortille,
makaron: boloński i śmietanowy

4. Zupa: Delikatny strogonow drobiowy
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Przekąski dla uczniów - bufety:
1. Dwa chrupiące placki tortilli nadziane farszem
z kurczaka, mozzarelli, warzyw i sosem miodowomusztardowym),
2. Nuggetsy,
3. Domowe nachosy z 3 sosami: serowym, quacamole,
salsa,
4. Sałatka caprese,
5. Paluchy pizzowe z chrupiącym bekonem i solą morską,
6. Roladki szpinakowe z białym twarożkiem,
szynką i serem,
7. Jaja faszerowane w różnych odsłonach,
8. Paszteciki nadziane szynką, serem i papryką podane
z dipem ogórkowym i czosnkowym,
9. Barszcz czerwony,
10. Świeże bułeczki z różnymi pastami: z suszonych
pomidorów, oliwek, łososia
11. Kanapeczki koktajlowe
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Przekąski dla nauczycieli w stołach:
1. Roladki szynkowe z musem chrzanowym
2. Jaja faszerowane: w majonezie, z musem z łososia
wędzonego, z tuńczyka, z pieczonego kurczaka, z
suszonych pomidorów – 3 smaki do wyboru
3. Panierowane paluszki z kurczaka w sezamie z sosami
4. Mix śledzików
5. Carpaccio ze schabu marynowanego w kolorowym
pieprzu

Bufet deserowy:
1. Tiramissu,
2. Panna cotta: 3 musy: waniliowy, owoce leśne,
cappuccino,
3. Ptysie,
4. Eklerki,
5. Trzykolorowe galaretki
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• Szatnia bezpłatna
• Parking bezpłatny
• Ochrona – dwóch profesjonalnych ochroniarzy – 800zł –
wymagana informacja min. 1,5 miesiąca wcześniej
• Sala dostępna dla Uczniów – próby poloneza, dodatkowe
dekoracje – po wcześniejszym uzgodnieniu
• Przyjęcie trwa do 5.00
• Możliwość dopasowania oferty do indywidualnych
wymogów zamawiającego.

Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji
oraz rezerwacje: 781 969 468/ 783 990 280
05-200 Wołomin, ul. Władysława Sikorskiego 17

