
HOTEL META     

Studniówka to ostatnia impreza przed krokiem w

dorosłość, wieczór, który wymaga wyjątkowej oprawy. 

Elegancka Sala Bankietowa naszego hotelu 

sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagającej

młodzieży. Dzięki  instalacji ledowego oświetlenia,

zamieni parkiet w kolorową tęczę. 

Jej 450 metrów kwadratowych pomieści

 do 250 osób i wszystkie taneczne figury.

 Dzięki nam  nie trzeba być Panem Tadeuszem, aby

przeżyć niezapomnianego Poloneza.
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OFERTA STUDNIÓWKOWA  

Sala Bankietowa o pow. 450 m2 i 250 miejscach przy

okrągłych stołach

możliwość wyboru aranżacji świetlnej sali 

dekoracja kwiatowa stołów

dekoracja krzeseł ( pokrowce)

profesjonalne nagłośnienie sali wraz z wyposażeniem

możliwość indywidualnego skomponowania menu

specjalne menu dla gości na diecie wegetariańskiej

uzupełniane napoje zimne i gorące

profesjonalna obsługa kelnerska

dedykowana opieka i nadzór nad studniówką

pracownicy ochrony na wyłączność imprezy

nadzorowana szatnia wraz z obsługą

pokój 2 -osobowy dla Grona Pedagogicznego 

dostępność sali na próby taneczne - GRATIS

Grono Pedagogiczne w preferencyjnej cenie

DJ-a, Foto Budki 

Transportu dla uczestników 

C

CO NAS WYRÓŻNIA?

 ( rzutnik, mikrofon, scena)

na czas trwania studniówki

DODATKOWO POMOŻEMY W REZERWACJI:



HOTEL META     

Rosół z kapłona zagrodowego z  makaronem

Filet z kurczaka zapiekany w stylu włoskim 

Filet z dorsza w sosie maślanym z ziemniakami

opiekanymi i bukietem warzyw gotowanych

Sernik z brzoskwinią

Zupa:

Danie główne: 

z mozzarellą i pomidorami i warzywnym risotto

lub

Deser:
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Domowy pasztet z żurawiną

Półmisek wędlin i mięs pieczonych

Półmisek serów żółtych i pleśniowych z owocami 

Tymbaliki drobiowe

Bruschetta z pomidorami i pastami warzywnymi

Mini tortille z warzywami i kurczakiem grillowanym

Tradycyjna Sałatka Jarzynowa

Mix zielonych sałat z grillowanym kurczakiem i sosem

miodowo - musztardowym 

Pieczywo mieszane

Masło

Mix ciast domowych, drobne ciasteczka i owoce

sezonowe  podane na paterach 

Kawa, herbata 

Woda mineralna z cytryną i miętą 

Napoje owocowe oraz soft  2l 

Barszcz czerwony z krokietem 

Zimna płyta podana do stołu: 

Napoje nielimitowane:

Gorąca kolacja:

(krokiet mięsnym lub z kapustą i grzybami)

Uwagi:

*Kalkulacja przygotowana dla minimum 100 uczestników. 

Przy mniejszej ilosci osób, cena może ulec zmianie.

PRZYKŁADOWE MENU    

PROPOZYCJA I - 139,00 zł/os. *  



HOTEL META     

Wino musujące z truskawką

Rosół z kapłona zagrodowego z  makaronem

Krem z pomidorów z grzankami i bazylią

Cordon  Blue z sosem pietruszkowym, podawany z

zapiekanym puree ziemniaczanym i zestawem surówek

Filet z pstraga na ogórkowym risotto z mixem zielonych sałat 

Aperitiff:

Zupa:

lub

Danie główne: 

lub
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Lody śmietankowe z owocami sezonowymi

Domowy pasztet z żurawiną

Półmisek wędlin

Półmisek serów żółtych i pleśniowych z owocami 

Tymbaliki drobiowe

Bruschetta z pomidorami i pastami warzywnymi

Mini tortille z warzywami i kurczakiem grillowanym

Sałatka królewska z kurczakiem i ananasem

Sałatka Grecka z fetą i czarnymi oliwkami

Pieczywo mieszane

Masło

Mix ciast domowych, drobne ciasteczka i owoce

sezonowe  podane na paterach 

Kawa, herbata 

Woda mineralna z cytryną i miętą 

Napoje owocowe oraz soft  2l 

Szaszłyk drobiowo - warzywny podany z ryżem po

bałkańsku i mixem zielonych sałat

Deser:

Zimna płyta podana do stołu: 

Napoje nielimitowane:

Gorąca kolacja:

Uwagi:

*Kalkulacja przygotowana dla minimum 100 uczestników. 

Przy mniejszej ilosci osób, cena może ulec zmianie.

PRZYKŁADOWE MENU    

PROPOZYCJA II - 159,00 zł/os. *  
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Wino musujące z truskawką

Rosół z kapłona zagrodowego z  makaronem

Krem z dynii z imbirem i grzankami

Kotlet a'la "Meta" ( kotlet schabowy z kością) podany na sałatce

ziemniaczanej w stylu austriackim i zestawem surówek

Aromatyczne Leczo z boczniaków i warzyw podawane z placuszkami

rösti i mixem zielonych sałat  

Aperitiff:

Zupa:

lub

Danie główne: 

lub
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Semi Sphera 

Domowy pasztet z żurawiną

Półmisek wędlin

Półmisek serów żółtych i pleśniowych z owocami 

Tymbaliki drobiowe

Bruschetta z pomidorami i pastami warzywnymi

Mini tortille z warzywami i kurczakiem grillowanym

Paluchy Grissini i nachos z dipami

Sałatka Szefa Kuchni 

Sałatka z brokułem i grillowanym kurczakiem 

Pieczywo mieszane

Masło

Mix ciast domowych, drobne ciasteczka i owoce sezonowe 

 podane na paterach 

Kawa, herbata 

Woda mineralna z cytryną i miętą 

Napoje owocowe oraz soft  2l 

Shoarma drobiowa z frytkami i mixem zielonych sałat 

Barszcz czerwony z krokietem 

Deser:

Zimna płyta podana do stołu: 

Napoje nielimitowane:

Gorąca kolacja 1:

Gorąca kolacja 2:

( krokiet mięsny  lub z kapustą i grzybami)

Uwagi:

*Kalkulacja przygotowana dla minimum 100 uczestników. 

Przy mniejszej ilosci osób, cena może ulec zmianie.

PRZYKŁADOWE MENU    

PROPOZYCJA III - 179,00 zł/os. *  


