
Szanowni Państwo. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące studniówki 2018. 

 

Termin: 17 lutego 2018 

Lokalizacja: Biały Pałac, Niesięcin 81B, 95-050 Konstantynów Łódzki 

strona internetowa:  www.bialypalac.pl 

 

 

 

Koszt: 

Dla ucznia 300 PLN, na co składają się: 

- 160 PLN koszt obiektu wraz z posiłkami 

- 25 PLN oprawa muzyczna 

- film/zdjęcia, ok. 75 PLN 

- koszt uczestnictwa kardy pedagogicznej  

W zależności od 2 ostatnich pozycji koszt może się zmieniać w niewielkim zakresie.  

Finalny koszt zostanie rozliczony po ustaleniu finalnej liczby uczniów.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&url=http%3A%2F%2Fwww.bialypalac.pl%2F&source=maps&cd=1&usg=AFQjCNGG2Nu9GsQ5O9rAuHPQql5FSoH21w&sig2=tUK9yduyA8JXSd2QASoMRQ&ved=1i%3A1%2Ct%3A3443%2Ce%3A0%2Cp%3ATJguWZfJA8vIwALS0qPwCQ%3A77


Dla osoby towarzyszącej: 

- 160 PLN (koszt obiektu wraz z posiłkami) 

 

Obsługa muzyczna: www.dobreimprezy.pl 

 

Film oraz zdjęcia: Retrobłysk 

Każdy z uczniów otrzyma 2 płyty, jedną z filmem oraz jedną z zestawem zdjęć (ok.1500) 

 

Wpłaty:  

Wpłat należy dokonywać na specjalnie utworzone subkonto rady rodziców: 

10 1140 2004 0000 3402 7717 7002 

zamieszczając w tytule przelewu: klasa, imię i nazwisko ucznia 

w terminach: 

do 15 grudnia 2017:  min 150 PLN 

do 15 stycznia 2018: część pozostała do 300 PLN.  

W przypadku uczestnictwa osoby towarzyszącej należy dokonać osobnej wpłaty w wysokości 160 PLN  

do dnia 15 stycznia 2018, zamieszczając w tytule przelewu: klasę, imię i nazwisko ucznia + „osoba towarzysząca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobreimprezy.pl/


Menu:  

Danie pierwsze 

Rosół z makaronem i marchewką 

Podwójny plaster schabu faszerowany szynką i serem 

Kotlet schabowy zapieczony z farszem pieczarkowym 

Pieczone w ziołach pałeczki i udka z kurczaka 

Ziemniaki z wody 

Kapusta zasmażana 

Surówki 

 

Deser – lody z owocami i bitą śmietaną 

 

Danie pierwsze serwujemy Państwu do stołu na podgrzewaczach, które utrzymują odpowiednią 

temperaturę potraw. Goście mają możliwość częstowania się wszystkimi rodzajami mięs 

wymienionymi powyżej w dowolnej ilości, gdyż ilość potraw jest nielimitowana. 

 

Danie drugie 

Pierś drobiowa faszerowana ogórkiem, papryką, bekonem i serem z frytkami i surówką 

 

Danie trzecie  

Barszcz czerwony  

Bułeczki drożdżowe z farszem kapuściano - grzybowym  

 

Danie czwarte  

Zupa węgierska  

DODATKOWA ATRAKCJA  

Pomiędzy pierwszym i ostatnim posiłkiem ciepłym na bufetach serwowane są trzy rodzaje pizzy. 

 

 

 

 



Zimne zakąski  

Sushi z łososiem  

Sushi z avocado  

Wrapy z kurczakiem ,ryżem i kukurydzą  

Wrapy z warzywami grillowanymi i czosnkiem  

Tramezzino pomidorowe z kurczakiem sous-vide z pastą włoską ,rukolą i suszonym pomidorem  

Tramezzino pszenne z camembertem , żurawiną i rukolą  

Tramezzino razowe z pastą koperkową, śledziem i ogórkiem konserwowym  

Sałatka tradycyjna 

Sałatka z szynką i serem  

Sałatka z grillowanym kurczakiem i sosem czosnkowym 

Kaczka marynowana orientalnie, w chrupiącej tempurze z sosem słodko pikantnym 

Pierożki wołowe w cieście filo z sosem z pomidorów z bazylią 

Spring Rolls z kurczakiem teriyaki w panko 

Kurczak sous vide z limonką i tymiankiem z salsą pomidorową z papryką i selerem naciowym 

Pasztet z żurawiną winogronem i mandarynką 

Pasztet z grzybami ogórkiem konserwowym pieczarką marynowaną i papryką  

 

Bufet słodki 

Ciasta 8 gatunków  

Deserki 5 rodzajów  

Babeczki i kuleczki rumowe  

 

Owoce Napoje  

Sok jabłkowy i pomarańczowy Cappy  

Coca-Cola, Fanta, Sprite  

Woda mineralna  

Kawa, herbata Wszystkie znajdujące się w menu zakąski i napoje są uzupełniane na bieżąco podczas trwania 

przyjęcia. 

 

 


