
STUDNIÓWKA
Hotel Verde****

ul. Koszalińska 1, 76-031 Mścice
tel. 607-900-260 e-mail: hotel@verde.pl

www.verde.pl



W CENIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:
-  K l imatyzowaną  sa lę  dopasowaną  do  p lanowane j  l i czby  uczes tn i ków z

uzgodn ionym us tawien iem s to łów oraz  park ie tem do  tańczen ia

-   s tandardową  dekorac ję  sa l i  i  s to łów (obrusy ,  zas tawa s to łowa,

pok rowce na  k rzes ła o raz  kokardy ,  bufety  s łodk ie  o raz  na  napo je

c iep łe ,  se rwetk i )

-  p rofes jona lną  obs ługę  podczas  t rwan ia  p rzy jęc ia

-  Lampka szampana d la  każdego do  toas tu

-  śc iankę  do  zd jęć
-  bezp łatny  park ing  d la  gośc i  p rzed  hote lem

-  udos tępn iona  sa la  do  godz .  5 .00  dn ia  nas tępnego

-  n iższe  ceny  d la  nauczyc ie l i ,  rodz iców oraz  zaproszonych  gośc i

Studniówka jest wyjątkowym wydarzeniem dla każdego maturzysty, a jej organizacja jest nie

lada wyzwaniem zarówno dla Rodziców, jak i Nauczycieli. Dzień ten powinien być właściwie

celebrowany oraz przygotowany z perfekcyjną dbałością, dlatego zapraszamy do skorzystania

z naszej oferty, a będzie to na pewno wyjątkowe wspomnienie i przeżycie. Przygotowując

ofertę dla Państwa Szkoły zadbamy o każdy szczegół tak aby w pełni usatysfakcjonować
wszystkich Gości. Dbając o Państwa komfort i wygodę poniżej zamieszczamy nasza

propozycję. Hotel Verde**** posiada piękną salę balową, która pomieści ponad 300 osób.



MENU
PROPOZYCJA I 

OBIAD- serwowany dla każdego:
 
Zupa- do wyboru:
Rosół domowy z makaronem
Krem z pomidorów z prażonymi migdałami
Krem z topinamburu z chipsem z salami i kiełkami rzodkiewki
 
Danie główne- do wyboru:
Pierś z kurczaka z mozarellą i zielonym pesto
Dorsz pieczony na parze podawany z lekkim sosem
cytrynowym
Schab pieczony w sosie pieczarkowym
 
Dania wegetariańskie- do wyboru:
Kotlet jajeczny panierowany
Nuggetsy z cukinii z sosem śmietanowym
Szakszuka
 
Dodatki- do wyboru:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki opiekane w ziołach
Bukiet surówek
 
Przekąski zimne- serwowane na półmiskach:
Półmisek serów z bakaliami, krakersami i dipem
Półmisek mięs pieczonych, kotlety mielone oraz schabowe
Sałatka cezar
Sałatka meksykańska
Słone przekąski (chipsy, paluszki, krakersy, orzeszki)
Łosoś z musem chrzanowym
Wybór warzyw świeżych
Dipy zimne do dań
Wybór pieczywa
 
Danie ciepłe około północy do wyboru:
Krokiet z pieczarkami  i serem
Szaszłyk drobiowy
 
Danie ciepłe na zakończenie do wyboru:
Barszcz czerwony podawany z pasztecikiem
Boeuf strogonof
 
Pakiet napoi bezalkoholowych- bez ograniczeń:
Wybór soków owocowych, woda mineralna
Napoje gazowane
Wybór kaw i herbat
 
 



PROPOZYCJA II

OBIAD- serwowany na półmiskach
 
Zupa:
Rosół z kaczki z kluskami lanymi
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
 
Danie główne:
Schab pieczony w sosie własnym
 
Dania wegetariańskie- do wyboru:
Kotlet jajeczny panierowany
Nuggetsy z cukinii z sosem śmietanowym
Szakszuka
 
Dodatki- do wyboru:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki opiekane w ziołach
Bukiet surówek
 
Przekąski zimne- serwowane na półmiskach:
Półmisek serów z bakaliami, krakersami i dipem
Półmisek mięs pieczonych, kotlety mielone oraz
schabowe
Sałatka cezar
Sałatka meksykańska
Słone przekąski (chipsy, paluszki, krakersy, orzeszki)
Łosoś z musem chrzanowym
Wybór warzyw świeżych
Dipy zimne do dań
Wybór pieczywa
 
Danie ciepłe na zakończenie- do wyboru:
Krokiet z pieczarkami i serem podawany z barszczem
czerwonym
Łosoś aromatyczny podawany z szafranowym ryżem i
mizerią
 
Pakiet napoi bezalkoholowych- bez ograniczeń:
Wybór soków owocowych, woda mineralna
Napoje gazowane
Wybór kaw i herbat
 
 
 

 
 
 Dania wegetariańskie serwowane dla każdego



DODATKOWO
PŁATNE:

WYBÓR CIAST DOMOWEGO WYPIEKU
 
sernik kruchy z brzoskwinią
jabłecznik
ciasto orzechowe
ciasto 3 bit
ciasto snickers
sernik z ciasteczkami oreo
wuzetka
ciasto kinder bueno
ciasto czekoladowe
 
WYBÓR OWOCÓW ŚWIEŻYCH
SEZONOWYCH
 
 
 
 

 
 
 

TORT SPERSONALIZOWANY
 
do wyboru smak:
- śmietankowo- malinowy
- waniliowo- truskawkowy
- czekoladowo- wiśniowy
- tiramisu z maliną
- śmietankowo- bezowy
- śmietankowo- chałwowy
- czekoladowy z oreo
 
oraz napis i logo szkoły według życzenia 
 
 
 
 
 
 

NA PAŃSTWA ŻYCZENIE MOŻEMY
DODATKOWO UDEKOROWAĆ SALĘ

ORAZ STOŁY:

Żywe kwiaty
wazony na kwiaty
podświetlany sufit oraz słupy
ozdobne lustra na stoły
jadalne drzewka cukierkowe
napis "STUDNIÓWKA"
Balony 
oraz inne
 
 
 
 

 
 
 



ATRAKCJE DODATKOWE
FOTOBUDKA

 To mobilne studio fotograficzne. Zapewnia
rewelacyjną zabawę, potrafi rozkecić każdą

imprezę , z nią nie ma mowy o nudzie! W pakiecie z
mnóstwem gadżetów oraz personalizowaną

grafiką drukowaną pod fotografią. Wspaniały
sposób na trwałą pamiątkę z imprezy.

 
 
 
 

 
 
 

CANDY BAR
Przebój ostatnich lat. Stół, który zachwyci nie tylko
łasuchów, ale także osoby lubiące nowości. Candy

Bar to nic innego jak stół pełen słodkości w
szklanych naczyniach. Doskonała atrakcja nie tylko

dla dzieci, ale i większych łasuchów.
 

 
 
 
 

 
 
 

DWU SMAKOWA FONTANNA CZEKOLADOWA
Przepyszna płynna czekolada  wokół której

serwowane są krojone  świeże owoce (różne
gatunki), a do tego mnóstwo kruchych i słodkich

przekąsek.
 

 
 
 
 

 
 
 

MUZUEM AUT ZABYTKOWYCH
Dla wszystkich gości polecamy odwiedzenie

Muzeum Aut Zabytkowych, miejsce które nacieszy
oczy  nie tylko miłośników motoryzacji z dawnych

lat! Idealne miejsce na niepowtarzalne sesje
zdjęciowe

 
 
 
 
 

 
 


