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STUDNIÓWKI 2024
w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva

KOMITET ORGANIZACYJNY BALU STUDNIÓWKOWEGO
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do zorganizowania Balu Studniówkowego dla uczniów
Państwa Szkoły w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva przy ul. Wawrzyńca 12.
Stara Zajezdnia jest obiektem niepowtarzalnym - to miejsce łączące w niezwykły
sposób historię z nowoczesnością. W oryginalnym wnętrzu Starej Zajezdni Bal
Studniówkowy będzie z pewnością niezapomnianym wydarzeniem.
Zapewniamy, że zarówno wyposażenie naszego obiektu, jak i zespół wykwalifikowanych specjalistów spełni Państwa oczekiwania i sprawi, że to wydarzenie będzie
jedyne w swoim rodzaju.
Co nas wyróżnia:
• lokalizacja w centrum Krakowa
• największa sala bankietowo - konferencyjna w Krakowie (1000m2)
• miejsce zabytkowe, oryginalne i niebanalne
Co zapewniamy:
• nasz obiekt jest ogrzewany, klimatyzowany i monitorowany
• własne, nowocześnie wyposażone zaplecze gastronomiczne
• doświadczony zespół kucharzy, kelnerów i pracowników obsługi
• zaplecze techniczne (rzutniki multimedialne, monitory, scena)
i sanitarne (w tym toaleta dla niepełnosprawnych)
• dostępne foyer oraz dziedziniec
• licencjonowani pracownicy ochrony

Od czerwca 2012 roku organizujemy w Starej Zajezdni wydarzenia dla najbardziej
wymagających klientów (gale, eventy, przyjęcia weselne).
Z przyjemnością podejmiemy się przygotowania i zrealizowania tego ważnego
wydarzenia jakim jest Bal Studniówkowy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami menu.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Anna Wodziańska
Event Manager
tel. +48 728 463 239
e-mail: a.wodzianska@desilva.pl

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva
ul. Św. Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków
www.StaraZajezdniaKrakow.pl

PROPOZYCJE MENU NA BAL STUDNIÓWKOWY
Mamy nadzieję, że menu zaproponowane przez naszego Szefa Kuchni spełni
Państwa oczekiwania i będziemy mieli przyjemność zorganizowania tego wydarzenia
dla Państwa Szkoły.
NA POWITANIE DLA WSZYSTKICH GOŚCI KIELISZEK WINA MUSUJĄCEGO

MENU SERWOWANE 3-DANIOWE
ZUPA (jedna do wyboru)
Krem pomidorowy z bazyliowym pesto
Consomme Royal z pietruszkowym omletem
DANIE GŁÓWNE (jedno do wyboru)
Eskalopki z kurczaka w sosie szałwiowym
z ziemniaczanym gratin i brokułami
Rolada wieprzowa z kluskami śląskimi
i modrą kapustą
DESER (jeden do wyboru)
Torcik tiramisu z sosem truskawkowym
Waniliowa panna cotta z sosem malinowym
MENU BUFETOWE (start bufetów godzina 22:00)
ZIMNA PŁYTA [400g/os.]
Wybór mięs pieczonych i małopolskich wędlin
(schab z śliwką suską, pieczona karkówka w ziołach,
wędzony filet z indyka, polędwica sopocka, tradycyjna szynka)
Bruschetta z pomidorami i bazyliowym pesto
Tortilla z ziołowym twarożkiem i wędzoną rybą
Słone tartaletki ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka grecka
Nachosy z sosem serowym
Pieczywo
BUFET GORĄCY [500g/os.]
Barszcz czerwony
Ravioli ze szpinakiem w sosie serowym
Nuggetsy z kurczaka
Ryż curry
Bukiet warzyw
BUFET DESEROWY [100g/os.]
Sernik
Owocowe babeczki
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NAPOJE nielimitowane
Napoje gazowane
Coca-cola, Coca-cola Zero, Sprite,
woda gazowana/niegazowana
Soki owocowe
pomarańczowy, jabłkowy
Napoje gorące
Kawa, herbata

Oprawa muzyczna balu
Proponujemy Państwu perfekcyjnie zorganizowany, doświadczony i sprawdzony
w obsłudze bali studniówkowych zespół wodzirejów, świadczący usługi w zakresie
kompleksowej obsługi muzycznej i licznych animacji, który gwarantuje świetną
zabawę.
Całkowity koszt oferty wynosi 299 PLN brutto/osoba*
Cena obejmuje:
• menu oraz napoje
• oprawę muzyczną (DJ + wodzirej)
• profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
• podstawowe dekoracje kwiatowe na stołach
• szatnię wraz z obsługą
• obsługę kelnerską
• ochronę (2 osoby)
*dla grup poniżej 250 osób, cena wynosi 329 zł/os.
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