
 

Hotel Beskidian*** zaprasza… 

 

Oferta Studniówkowa 2019r. 

100 dni przed egzaminem dojrzałości ma miejsce jedno                           
z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia szkoły średniej               
a mianowicie Studniówka. Wydarzenie to poprzedzone jest miesiącami 
poszukiwań odpowiedniej kreacji wieczorowej oraz planowaniem całego 
scenariusza przyjęcia. Ważne jest zatem, aby odbyło się ono we właściwym 
miejscu. Dlatego też zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną 
specjalnie na tę wyjątkową okazję. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy Salę Bankietową gdzie 
organizowane są studniówki do 200 osób. 

Doświadczony personel spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających Gości, a profesjonalizm i kilkuletnie doświadczenie sprawi, 
że uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci uczestników balu. 

Dodatkowo na życzenie zapewniamy kompleksową obsługę                  
w zakresie oprawy muzycznej, dekorację sali oraz usługi fotografa. 

 
 

     

 

 

Hotel Beskidian*** 
34-350 Węgierska Górka, ul. 3-go Maja 12 
 

www.beskidian.com    e-mail: info@beskidian.com 

tel.: 33 864 02 31  tel.  kom.:  513 947 847 

 

http://www.beskidian.com/


 

 

 

 

Zupa 
Rosół z kapłona zagrodowego z makaronem 

 

Danie główne  
Rolada wieprzowa w sosie grzybowym 

podana z włoskimi kluseczkami gnocchi lub kluskami śląskimi i zestawem 
surówek  

lub  
Cordon Bleu z aksamitnym sosem pietruszkowym, podawany z puree 

ziemniaczanym i zestawem surówek 
 

Napoje bez ograniczeń 
Kawa / Herbata / Woda mineralna niegazowana 

 
Napoje zimne (o,5l/osoba) Soki owocowe / Coca-Cola 

(podawane w dzbankach/karafkach)                                                                                  

Zimna płyta podana do stołu  

Antipasto swojskich wędlin i mięs pieczonych 
Antipasto serów świata z owocami 

Roladki z szynki w galarecie z nadzieniem chrzanowym 
Bruschetta z kaparami 

Terina drobiowa z pistacjami i suszonymi owocami 
Paluchy grissini z dipem czosnkowym 

Pieczywo mieszane 
Masło  

Ciasto – 4 rodzaje, drobne ciasteczka i owoce podane na paterach 
 

Sałatki 
Sałatka jarzynowa 

Sałatka królewska z kurczakiem 
 

Gorąca kolacja 
Barszcz czerwony z krokietem lub kociołek zbójnicki 

 
 
 

Propozycja menu studniówkowego 120zł/os. 

 



 
 

 
 
 

 
 

Zupa 
Rosół z kapłona zagrodowego z makaronem 

lub 
Zupa krem z grzybów leśnych 

Danie główne 
Schab zapiekany z pomidorem, boczkiem i serem żółtym podany z ziemniakami 

opiekanymi i zestawem surówek  
lub 

Kieszonka ze schabu nadziewana szpinakiem i szynką parmeńską panierowana w serze, 
podawana z ziemniaczkami pieczonymi w mundurkach 

Zestaw surówek 
 

Deser 
Pucharek lodowy z gorącymi malinami 

 

Napoje zimne i gorące bez ograniczeń 
Kawa /Herbata 

Soki owocowe / Woda mineralna niegazowana / Coca - Cola 
 

Zimna płyta podawana do stołu 
Antipasto swojskich wędlin i mięs pieczonych 

Antipasto serów świata z owocami 
Roladki z szynki w galarecie  

Bruschetta z kaparami 
Terina drobiowa z pistacjami i suszonymi owocami 

Tarinki szefa kuchni 
Paluchy grissini  i nachos z dipem czosnkowym 

Pieczywo mieszane 
Masło smakowe 

Ciasto – 4 rodzaje, drobne ciasteczka i owoce podane na paterach 
 

Sałatki 
Sałatka królewska z kurczakiem 

Sałatka z selera naciowego z orzechami lub sałatka jarzynowa tradycyjna 
 

Kolacja 
Kociołek zbójnicki, pieczywo 

lub 
Kurczak po tajsku z ryżem w szafranie i surówką delikatnie kiszoną 

 

 

Propozycja menu studniówkowego 135zł/os. 
 



 

 
 
 

 
Zupa 

Rosół z kapłona zagrodowego z makaronem 
lub 

Włoska zupa minestrone 

 
Danie główne 

 „Beskidian” (filet zapiekany z sosem bolognese i serem mimolette) w towarzystwie 
ziemniaczków z rozmarynem i zestawu surówek 

lub 
Kieszonka ze schabu nadziewana szpinakiem i szynką parmeńską panierowana w serze, 

podawana z ziemniaczkami pieczonymi i zestawem surówek 

Deser 
Pucharek lodowy z gorącymi malinami 

 

Napoje zimne i gorące bez ograniczeń: 
Kawa/Herbata 

Soki owocowe / Woda mineralna niegazowana / Coca - Cola  
 

Zimna płyta 
Antipasto wędlin swojskich i mięs pieczonych 

Antipasto serów świata z owocami 
Roladki z szynki w galarecie 

Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym 
Paluchy grissini i nachos z dipem czosnkowym 

Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem na rukoli 
Bruschetta z bazylią i kaparami 

Tartinki Szefa Kuchni 
Pieczywo mieszane/Masło  

Sałatki: 

Sałatka królewska z kurczakiem 
Sałatka z selera naciowego z orzechami lub sałatka jarzynowa tradycyjna 

 
Kolacja 1 

Krucha wieprzowina z sosem grzybowym na placku cukiniowo-w otoczeniu sałatki 
szwedzkiej  

lub  
Kurczak po tajlandzku z ryżem w szafranie i kapustą delikatnie kiszoną 

 
Kolacja 2 

Rubinowy barszcz z krokietem  
lub 

 Vol au vent z nadzieniem grzybowym i bulionem tymiankowym 

Propozycja menu studniówkowego 150zł/os. 

 


