
STUDNIÓWKA 2024

MENU PROPOZYCJA
Cena od osoby: 220 zł

APERITIF 
Kieliszek wina musującego na powitanie

ZUPA (1 propozycja do wyboru)
Krem jarzynowy z grzankami
Krem cebulowy z grzankami
Tradycyjny rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE (1 propozycja do wyboru)
Schab duszony z pieczarkami, podany z 
opiekanymi ziemniakami i surówką 
z białej kapusty
Filet z kurczaka zapiekany mozzarellą
i pomidorami, podany z puree ziemniaczanym
 i mixem sałat z winegretem
Kotlet de volaille podany z frytkami 
i surówką z kapusty pekińskiej 

DESER (1 propozycja do wyboru)
Ciasto czekoladowe
Sernik

WITAMY W HOTELU GORCZOWSKI 
Wnętrza Hotelu Gorczowski są doskonałym miejscem na organizację niezapomnianego balu
studniówkowego. Centrum Bankietowo-Konferencyjne naszego hotelu daje szerokie
możliwości aranżacji przestrzeni nawet dla 350 osób.

ZIMNE PRZEKĄSKI

Wędliny oraz kiełbasy 
z wędzarni Hotelu Gorczowski
Ruloniki z szynki z sosem chrzanowym
Pasztet z trzech mięs podany z żurawiną
Tymbaliki drobiowe
Półmisek serów
Jajka faszerowane
Sałatka jarzynowa
Pasta twarogowa ze szczypiorkiem
Pieczywo, masło 

GORĄCA KOLACJA (1 propozycja do wyboru)
Bogracz wołowy podany z pieczywem
Barszcz czerwony podany z mięsnym pasztecikiem
Żurek śląski z pieczywem

NAPOJE 
ZIMNE I GORĄCE
Woda mineralna podana w dzbankach
Sok pomarańczowy
Pepsi 0,85 l / osobę
Bufet kawowo-herbaciany

Stefana Batorego 35
41-506 Chorzów

+48 32 345 21 37
+48 609 311 700

eventy@hotelgorczowski.pl



OFERTA NASZEGO HOTELU ZAWIERA
Podstawową dekorację sali
Wybór stołów okrągłych lub prostokątnych
Scenę dla zespołu muzycznego / DJa
Rzutnik oraz ekran do dyspozycji Gości
Dostępność sali bankietowej do godziny 3:00 
(w późniejszych godzinach dostępność sali
za dodatkową opłatą: 400 zł / godz.)
Bezpłatny parking dla 110 samochodów
Doradztwo ws. dekoracji, oprawy muzycznej 
i innych atrakcji
Możliwość organizacji balu studniówkowego 
w tygodniu – w specjalnej, niższej cenie

NA SPECJALNE ŻYCZENIE ZORGANIZUJEMY
DLA PAŃSTWA
Oprawę muzyczną
Obsługę fotograficzną i filmową
Fotobudkę
Dekoracje kwiatowe i balonowe
Plan usadzenia Gości        
           

Zapraszam do kontaktu
Patrycja Bienek
tel. kom.: +48 609 311 700
eventy@hotelgorczowski.pl

DODATKOWO OFERUJEMY PRZYSTAWKI
Pieczony pasztet podany z musem żurawinowym 
lub mini caprese: 26 zł od osoby

PRZEKĄSKI
Patera ciast (2 kawałki na osobę): 20 zł od osoby
Patera owoców sezonowych podana w bufecie: 12 zł
od osoby
Słone przekąski (chipsy, paluszki, orzeszki) podane w
bufecie: 10 zł od osoby

DODATKOWE NAPOJE GAZOWANE
Pepsi, Mirinda, 7Up 0,2l: 12 zł
Pepsi, Mirinda, 7Up 850 ml: 22 zł

DEKORACJE
Pokrowce bankietowe: 15 zł / krzesło
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