Wstępny scenariusz Studniówki:
2000 – Przybycie pierwszych Gości – obsługa wita kwiatkiem każdą Panią
2030 – Oficjalne rozpoczęcie Studniówki (powitanie, polonez, pokazowy + dla wszystkich, toast)
2040 – Obiad
2400 – Tort dekoracyjny z napisem lub logo Szkoły
0130 – Pierwsze danie kolacyjne
0230 – Drugie danie kolacyjne
0500 – Wykładanie tacek jednorazowych do pakowania, zakończenie Studniówki

Przykładowe menu podlegające pełnej negocjacji:
1.

Obiad:
a) Zupa podawana w bulionówce (jedna dla wszystkich Gości):


Rosół królewski z makaronem,

b) II danie serwowane talerzowo 1p / osobę:


Pieczona pierś z kurczaka ze szpinakiem i serem podana z aromatycznym puree z kalafiora i
karmelizowaną marchewką oraz ziemniakami zapiekanymi w śmietanie z pudrem z wędzonego
boczku,

2.

3.

Przekąski na zimno (3 porcję / osobę 4 rodzajów do wyboru):


Befsztyk tatarski,



Komin z ciasta francuskiego podany z musem z kurczakiem i prażonymi ziarnami słonecznika,



Zawijaniec schabowy z porą i papryką,



Rolada fantazyjna z ciastem serowym ,

Bufet sałatkowy:


Sałatka Cezara,



Sałatka grecka,



Sałatka curry,



Sałatka jarzynowa,



Sałatka gyros,



Meksykańska z oczkiem,
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4.

Ciepła kolacja:
a) I danie: szynka pieczona z kapustą kiszoną zasmażaną i chrzanem,
b) II danie: barszcz z pasztecikiem drożdżowym,

5.

Słodka atrakcja:


Tort dekoracyjny z napisem i logo Szkoły,



Ciasto z cukierni Sowa 1p/osobę,

6.

Owoce deserowe.

7.

Nielimitowane napoje:


zimne (nektar pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna z cytryną); napoje schłodzone lub z lodem,



gorące (warnik na stole bocznym, kawa, herbata) wraz z dodatkami,



automat z napojami gazowanymi typu: Cola,



ekspres z napojami ciepłymi Nescafe,

8.

Paluszki lub chipsy.

9.

Lampka wina do obiadu dla Nauczycieli.

Cena organizacji Studniówki w budynku Restauracji Uniwersyteckiej:
170 zł brutto od osoby.
Przy założeniu min 200 osób.
Istnieje możliwość indywidualnych negocjacji ceny oraz gratisów.
1.
2.

Powyższe menu może na życzenie ulec modyfikacjom zgodnie z Państwa sugestiami.
Cena obejmuje koszty wynajmu sali, wyżywienie, obsługę kelnerską, ochronę, standardową dekorację sali, szatnię, natomiast
nie obejmuje kosztów oprawy muzycznej.
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