
 

 
 

Studniówka 
propozycja  menu   

W cenie  189 zł osoba 
Do Państwa dyspozycji oddajemy imponującą Salę kameliową oraz elegancką  

Salę różaną. 
Różnorodna aranżacja wnętrz, profesjonalna obsługa oraz specjalnie 

przygotowane menu, pozwala nam na dostosowanie oferty do potrzeb naszych 
Klientów. 

Mamy nadzieję , że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania. 

 
 

Aperitiff 
Wino musujące  

 

Przystawka 
Wędzony łosoś podany na kruchej sałacie z sosem ravigotte i 

paluszkami grisini 

Zupa 
Królewski rosół z makaronem 

lub 
Krem z grzybów z groszkiem ptysiowym i chipsem z boczku 

 
 

Danie Główne 
Kotlet De volaille z masłem i zieloną pietruszką, podawany z  

puree ziemniaczanym i zestawem surówek 

lub 
Aromatyczny schab  z pieczarkami zapieczony  serem z 

ziemniakami opiekanymi i bukietem warzyw gotowanych 



 

 
 

Deser 
 Lody waniliowe z sezonowymi owocami  i bitą śmietaną 

 

Bufet słodkości 
Ciasta domowe 

Ciasteczka drobne 
Paluszki, chipsy 

Owoce 
 

Zimna Płyta 
Półmisek pieczonych zimnych mięs, wędlin i kiełbas 

regionalnych połączonych kompozycją serów 
Mini tortille z warzywami i kurczakiem grillowanym 

Paluchy Grissini i nachos z dipami 
Tymbaliki drobiowe 

Jajka w sosie tatarskim 
Domowa sałatka jarzynowa 

Sałatka Szefa kuchni 
Marynowane grzybki, papryka i ogórki 

Pieczywo mieszane 
Masło 

 

I Kolacja ciepła 
Pieczone udko z kurczaka z frytkami i  sałatką ogrodową z 

sosem vinaigrette 
lub 

Gulasz wieprzowy podany z kładzionymi kluseczkami 
lub 

Filet z kurczaka zapiekany w stylu włoskim z mozzarellą i 
pomidorami i warzywnym risotto 

 

II Kolacja ciepła 
Barszcz czerwony z krokietem 

 ( krokiet mięsny lub z kapustą i grzybami) 



 

 
 

 

Nielimitowane napoje bezalkoholowe 
 

Kawa, herbata, soki owocowe, 
Woda mineralna z miętą i cytryną 

 

 

 

 
* MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA INNYCH DAŃ DO WYBORU – OMAWIANE 

INDYWIDUALNIE WEDŁUG ŻYCZENIA 

* DEKORACJA SALI,  POKROWCE NA KRZESŁA, ŚWIECE – W CENIE 

*OCHRONA, PARKING, SZATNIA– W CENIE 

  

 

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest COELUM FORTUNA Sp.z.o.o., oddział 
Restauracja Dębowa, 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220  . Kontakt do 
Administratora:  e-mail biuro@restauracja-debowa.pl  

2. Dane osoby zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą poprzez 
kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy.. 

3. Celem przetwarzania danych jest przygotowanie oferty i realizacja usługi 
gastronomicznej. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom działającym na rzecz 
Administratora tylko i wyłącznie w celu właściwej realizacji usługi gastronomicznej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przedstawienia oferty 
lub   oddania zakończenia świadczenia usługi. 

6. Klient ma prawo dostępu do treści danych, żądania sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych o ile uzna, że jego prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych zostały naruszone. 

8. Niepodanie danych, podanie danych niepełnych lub błędnych może uniemożliwić 
przedstawienie oferty bądź realizację usługi gastronomicznej. 

9. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres wymieniony w pkt. 5 do 
przedstawienia klientowi ofert gastronomicznych Administratora. Klient ma prawo w 
każdym momencie do cofnięcia zgody na takie działania.  

mailto:biuro@restauracja-debowa.pl


 

 
 

 

 


