Restauracja Róża Wiatrów al. Jana Pawła II 2; 81-345 Gdynia

Zapraszamy Państwa do zorganizowania w naszym lokalu Balu Studniówkowego.
 Posiadamy 40-sto letnie doświadczenie w organizowaniu studniówek.
 Znajdujemy się w najbardziej prestiżowym miejscu w samym sercu Gdyni z łatwym
dojazdem i monitoringiem.
 Jesteśmy znani i doceniani przez gości za wyśmienitą tradycyjną kuchnię.
 Posiadamy trzy różne w tym roku odnowione sale. Każda mieści inną liczbę osób,
dzięki czemu możemy dostosować się do indywidualnych potrzeb. Największa z sal
mieści do 250-ciu osób lub w połączeniu z drugą do 360-ciu.
 Studniówkę można zorganizować również w nowoczesnym stylu w naszym drugim
lokalu Ring Club&Restaurant, który mieści się na parterze budynku.
 Cena obejmuje wybrane menu, oprawę muzyczną (DJ), profesjonalne nagłośnienie oraz
oświetlenie, wynajem klimatyzowanej/ogrzewanej oraz monitorowanej sali, fachową
obsługę kelnerską, ochronę, opłatę za szatnię oraz toalety.

 Wychowawców klas maturalnych oraz Dyrekcję szkoły gościmy GRATIS.
 Lokal jest zabezpieczony przeciwpożarowo.

Restauracja Róża Wiatrów al. Jana Pawła II 2; 81-345 Gdynia

OFERTA STUDNIÓWKOWA 2022
MENU 1 – 135zł / os.
Zupa- krem z pomidorów z łezką śmietany
Drugie danie - filet z kurczaka z mozzarellą i suszonymi pomidorami w beszamelu, frytki,

jarzynki (możliwe danie wegetariańskie)
Zakąski (3 zakąski/osobę)
Ptysie nadziewane pasztetem z gęsi
Rolady z piersi kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami, oliwkami i mozzarellą
Tortille z kurczakiem | z warzywami (Finger Food)
Jajka faszerowane z szynką | z sosem tatarskim
Deski swojskich wędlin i pieczonych mięs z oliwkami,
Sałatka z ryżem i kurczakiem | grecka
Mini szaszłyki wegańskie (Finger Food)
Tatar z łososia z dymką i kaparami (Finger Food)
Pieczywo, masło oraz zimne sosy
Danie gorące w nocy
Żurek na wędzące; krem z białych warzyw w grzankami
Woda, napoje gazowane, soki BEZ OGRANICZEŃ
Kawa / herbata BEZ OGRANICZEŃ

MENU 2 – 150zł / os.
Lampka wina musującego
Zupa- krem z pomidorów ze świeżą bazylią i parmezanem
Drugie danie-pieczona pierś indycza muśnięta leśnym sosem podana na pieczonych
ziemniakach z modrą kapustą i mixem sałat
Zakąski (3 zakąski/osobę)
Ptysie nadziewane pasztetem z gęsi
Rolady z piersi kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami, oliwkami i mozzarellą
Tortille z kurczakiem | z warzywami (Finger Food)
Jajka faszerowane z szynką | z sosem tatarskim
Deski swojskich wędlin i pieczonych mięs z oliwkami,
Sałatka z ryżem i kurczakiem | grecka
Mini szaszłyki wegańskie (Finger Food)
Tatar z łososia z dymką i kaparami (Finger Food)
Pieczywo, masło oraz zimne sosy
Tort (ok. 120g / os.)
Woda, napoje gazowane, soki BEZ OGRANICZEŃ
Kawa / herbata BEZ OGRANICZEŃ
Ponadto cena zawiera:
oprawę muzyczną (DJ), wybrane menu, profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie, wynajem
klimatyzowanej/ogrzewanej oraz monitorowanej sali, fachową obsługę kelnerską, ochronę,
opłatę za szatnię oraz toalety. Lokal jest zabezpieczony przeciwpożarowo.
Wychowawców klas maturalnych oraz Dyrekcję szkoły gościmy GRATIS.
Oferta dla min 100os. (poniżej 10% dopłaty).
Tel. 58 620 06 48, 516 028 108, www.rozawiatrow.com.pl, restauracja@rozawiatrow.com.

