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STUDNIÓWKA 2024  

BAL ABSOLWENTA 
 

 
 
 
 
 

ROZPOCZĘCIE 
Toast winem musującym – zapewnia Restauracja 

 
 

ZAKĄSKA 
Łosoś wędzony podany na kruchej sałacie z paluszkami grisini z sosem 

ravigotte 
 
 

 
ZUPA DO WYBORU 

Krem z brokułów z płatkami migdałów lub 
Consome z pomidorów z aromatycznym omletem lub 

Krem z grzybów z groszkiem ptysiowym 
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DANIE GŁÓWNE DO WYBORU 
Kotlet schabowy z szynką i serem panierowanym 

Rolada z indyka nadziewana morelami 
Kotlet de volaille faszerowany grzybami 

Kotlet de volaille z masłem i zieloną pietruszką 
Filet z kurczaka z pomidorem zapieczony mozarellą 

Filet wieprzowy z pieczarkami zapieczony serem 
Ziemniaki z koperkiem, frytki – podawane wieloporcjowo 

Zestaw surówek 
 
 
 

BUFET SŁODKOŚCI 
Ciasteczka drobne 

Ciasto 
Owoce 

Paluszki  
 Chipsy 

 
 
 

ZIMNA PŁYTA SERWOWANA NA BUFECIE 
Pieczone zimne mięsa 
Wybór wędlin i serów 

Sałatka jarzynowa domowa 
Sałatka z blanszowanych pieczarek, kukurydzy, sera i pora 

Jajka w sosie tatarskim 
Drób w galarecie 

Pieczywo mieszane 
 
 
 
 

KOLACJA I  DO WYBORU 
Gulasz wieprzowy podany z kluseczkami kładzionymi 

Boeuf strogonow 
Rostii z gulaszem węgierskim 

Kurczak pieczony z dufinkami i sałatką 
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KOLACJA II 
Barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta francuskiego 

 
 

NAPOJE 
Kawa, herbata z dodatkami w cenie bez ograniczeń 

Woda mineralna z cytryną, napoje owocowe w cenie bez ograniczeń 
 
 
 

* MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA INNYCH DAŃ DO WYBORU – OMAWIANE 
INDYWIDUALNIE WEDŁUG ŻYCZENIA 

 
* DEKORACJA SALI,  POKROWCE NA KRZESŁA, ŚWIECE, BANKIETÓWKI 

– W CENIE 
 

*OCHRONA, PARKING, SZATNIA– W CENIE 
 

*ZNIŻKA DLA NAUCZYCIELI -30% OD CENY STAŁEJ 
 

*JEDEN OPIEKUN NA 10 OSÓB – GRATIS! 
 
 

KOSZT  STUDNIÓWKI – 209 zł/os 
 

 

 

 
 



 
 

 

Al. Armii Krajowej 220                                             Manager Restauracji – Anita Skrzypek 

 43-316 Bielsko-Biała                                   tel. 608 094 953   e-mail : buro@restauracja-debowa.pl 

 
 
 

 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klienta restauracji Dębowej 

 

Administratorem danych osobowych jest COELUM FORTUNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku 

- Białej , właściciel Restauracji Dębowa w Bielsku – Białej, al. Armii Krajowej 220.  

Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa są przetwarzane w celu przesłania zamówionej przez Państwa oferty 

Restauracji Dębowa, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; „RODO”).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania oferty. Mają Państwo możliwość wycofania zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przesłania oferty i prowadzenia dalszej korespondencji, a 

ewentualnie dłużej – w celu świadczenia usług na Państwa rzecz w razie zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Spółką (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu obrony przed roszczeniami (co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO).  

Państwa dane osobowe są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne lub hostingowe. Spółka 

nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Poza prawem do wycofania zgody przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora), jak również prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza RODO.  

Ze Spółką można skontaktować się listownie na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 140, mailowo na adres: 

biuro@restauracja-debowa.pl lub telefonicznie pod numerem : 608 094 953 
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