Oferta Studniówkowa
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 to, 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 dwie sale: Salę Restauracyjną gdzie organizowane
są studniówki do 100 osób oraz Salę Bankietową , która przygotowana jest dla 130 osób.
Doświadczony personel spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości,
a perfekcja sprawi, że uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci uczestników balu.
Dodatkowo Hotel Sylwia zapewnia kompleksową obsługę w zakresie obsługi muzycznej
podczas balu, dekoracje sal, obsługę fotografa.

Serdecznie zapraszam
Elżbieta Szrajber
Manager Hotelu Sylwia
Tel. +48 698 892 193
e-mail: biuro@hotelsylwia.com.pl
biuro@hotelsylwia.com.pl

Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

Oferta Studniówkowa
Propozycja menu studniówkowego
120,00
120,00 zł / od
od osoby
Przystawka :
Paluszki surimi zapiekane w cieście francuskim podane na chrupiącej sałacie

Danie główne :
Pieczeń wieprzowa w sosie grzybowym
podana z włoskimi kluseczki Gnocchi oraz surówkami
z czerwonej kapusty z pomarańczą oraz surówka mieszana

Deser:
Cztery rodzaje ciasta deserowego

Napoje zimne i gorące bez ograniczeń
Kawa/Herbata
Sok owocowy / Woda mineralna niegazowana

Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

Oferta Studniówkowa
Zimna płyta podana w formie stołu szwedzkiego
Rolada ze schabu z ziołami
Pasztet wieprzowy pieczony z żurawiną
Schab pieczony po sztygarsku
Rolada z boczku z cebulą
Szynka gotowana
Rolada serowo szynkowa
Patera serów żółtych
Koreczki serowe
Łódki z cykorii nadziewane sałatką
Ślimaczki z brokułów
Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym
Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym
Tymbaliki z drobiu
Galaretka z nóżek
Roladki z szynki ze szparagiem
Pieczarki faszerowane boczkiem
Jajka faszerowane
Śliwki i morele w boczku
Pieczywo mieszane/Masło smakowe
Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

Oferta Studniówkowa
Sałatki:
Sałatka Grecka
Sałatka szkocka
Sałatka jarzynowa

Gorąca kolacja
Barszcz czerwony podany z trzema rodzajami krokietów
W tym:
Krokiet z mięsem na waflu
Krokiet z kapustą i grzybami
Paszteciki z ciasta francuskiego z pieczarkami

Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

Oferta Studniówkowa
Propozycja menu studniówkowego
150,00
150,00 zł / od osoby
Przystawka :
Pasztet wieprzowy podany na chrupiącej grzance muśnięty
sosem żurawinowym

Danie główne :
Schab zapiekany z pomidorem, boczkiem i serem żółtym podany z truflami ziemniaczanymi,
surówką z kapusty pekińskiej oraz kapustą białą zasmażaną podawaną na ciepło

Deser:
Deser Pannacotta podana z gorącymi malinami
Ciasto deserowe podane na boczny stolik kawowy

Napoje zimne i gorące bez ograniczeń
Kawa/Herbata
Sok owocowy / Woda mineralna niegazowana

Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

Oferta Studniówkowa
Zimna płyta podana do stołu
stołu gości
Rolada ze schabu z ziołami
Pasztet wieprzowy pieczony z żurawiną
Schab pieczony po sztygarsku
Rolada z boczku z cebulą
Szynka gotowana
Rolada serowo szynkowa
Patera serów żółtych
Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym
Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym
Pieczarki faszerowane boczkiem
Jajka faszerowane
Śliwki i morele w boczku
Pieczywo mieszane
Masło smakowe

Sałatki:
Sałatka Grecka
Sałatka szkocka

Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

Oferta Studniówkowa
Gorąca kolacja:
kolacja:
Gulasz a’la strogonow

Dodatkowo w ofercieofercieObsługa muzyczna balu studniówkowego „ Zespół muzyczny Camparii”
Obsługa muzyczna balu studniówkowego „ Dj Witold Papierzański”
Oprawa fotograficzna przyjęcia
*ceny ustalane indywidulanie

Dodatkowe atrakcje
atrakcje w ofercie Hotelu Sylwia:
Stół wiejski

10,00 zł / osobę

Udziec serwowany przez Szefa Kuchni

20,00 zł / osoby

Fontanna czekoladowa z zakąskami

600,00 zł

Dodatkowa opłata :
Usługa ochroniarska od godz. 23:00

Hotel SYLWIA Sp. z o. o.
Ul. Gliwicka 90
44-153 Sośnicowice
e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl
www.hotelsylwia.com.pl

100,00 zł/h

