STUDNIÓWKA

W HOTELU KOSMOWSKI

Propozycja menu
studniówkowego na rok 2023 w cenie 250 zł/os.
oraz na rok 2024 za
Zupa: krem pomidorowy z płatkami migdałów (lub inna zupa do ustalenia)

Hotel Kosmowski
ul. Wrocławska 43
62-300 Września

DANIE GŁÓWNE 2,5 porcji na osobę:
sakiewka drobiowa z serem i szynką, kotlet schabowy z pieczarkami, kotlet de volaille,
filet grillowany w sosie kurkowym, filet z kurczaka panierowany w płatkach kukurydzianych
DODATKI: frytki, krokiety, zestaw surówek, bukiet warzyw gotowanych
SOSY: koktajlowy, czosnkowy

Deser: mini deserki 2 szt./os. kawa, herbata

Owoce: 150 g/os.

BUFET ZIMNY 3 porcje na osobę:
mix serów/wędlin, finger food mix
bułeczki bankietowe, masło, sałatka grecka, sałatka cezar z kurczakiem
ZUPA: barszcz czerwony

Zapytaj nas o szczegóły:
Sylwia Kosmowska
+ 48 600 407 607, + 48 660 672 913
sylwia.kosmowska@kosmowski.pl

KOLACJA 2 porcje na osobę:
Osoby kontaktowe:
szaszłyk
drobiowo-wieprzowy, kotlet zapiekany z ananasem i serem, lub pomidorem i serem mozzarella
pałeczki z kurczaka w chrupiącej panierce
DODATKI: talarki ziemniaczane i sos choron

NIELIMIT OWANY PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

Agata Urbańska
+ 48 696 051 029
a.urbanska@kosmowski.pl
Marta Matuszak
+ 48 692 488 210
m.matuszak@kosmowski.pl

w cenie menu: kawa rozpuszczalna, parzona, herbata (szeroki wybór aromatów), woda mineralna niegazowana.
DODATKI: cukier, mleko, cytryna
SOKI OWOCOWE 1l/os. (za każdą 100% płatną osob ę) do spożycia na terenie lokalu
*OPCJONALNIE NAPOJE GAZOWANE: 15 zł/ 0,85 l
Do Państwa dyspozycji w cenie menu Fotobudka (godz. 20.00 - 24.00)
Menu dla rodziców i dla DJ - 50% ceny
DODATKOWE OPCJE:
Fontanna czekolady - 20 zł/os. (mleczna belgijska czekolada, owoce sezonowe, suche przekąski
Candy bar 20 zł/os. (2 deserki/os. + pralina 2 szt. lub babeczka 1 szt./os.)
FOTOBUDKA 360: PAKIET 3-godzinny z animatorem - 1200 zł | PAKIET 4-godzinny z animatorem - 1400 zł

W przypadku zmiany stawek podatkowych bądź wzrostu cen rynkowych na poszczególne grupy produktów mających wpływ na koszt
świadczonych usług Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyżki ceny menu, maksymalnie o 30%

www.kosmowski.pl

