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Pierwszy krok do dorosłości 
Studniówka to pierwszy krok do dorosłości naszych dzieci. Znaczący dzień 
na drodze do kariery młodych ludzi oraz pożegnanie pierwszego etapu        
edukacji i dziecięcej beztroski. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą zorganizowania balu                  
maturalnego w Hotelu Lenart. Dołożymy wszelkich starań, aby te chwile         
zostały w pamięci świętującej młodzieży na długie lata.

W cenie imprezy oprócz usług gastronomicznych gwarantujemy salę na 
wyłączność, oprawę muzyczną DJ’a, sprzęt multimedialny, odświętnie 
nakryte stoły, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów,     
transport z umówionego miejsca do hotelu i z powrotem*, a także               
kieliszek wina musującego na powitanie.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy trzy sale, które mogą pomieścić od     
20 do 300 osób. Hotel posiada nadzór ochrony oraz monitoring, dzięki 
czemu Państwa podopieczni będą mogli bawić się bezpiecznie.
 
Chętnie zrealizujemy wszelkie Państwa sugestie oraz autorskie pomysły.



PRZYSTAWKA (jedna do wyboru):
• Pasztet na grzance z kawiorem jagodowym
• Sałatka z kurczaka z sosem cytrynowym
• Sałatka z buraka z serem feta 

ZUPA (jedna do wyboru):
• Tradycyjny rosół z makaronem
• Krem kukurydziany
• Zupa serowo-cebulowa z grzankami 

DANIE GŁÓWNE (jedno do wyboru):
• Filet z piersi kurczaka nadziewany mozzarellą 
   i pomidorami w sosie kremowym, opiekane 
   ćwiartki ziemniaków, mix sałat z dressingiem
• Indyk w sosie pieczarkowym, kolorowe 
   gnocchi, fasolka szparagowa
• Placuszki z kaszy gryczanej w sosie 
   pieprzowym

DESER (jeden do wyboru):
• Creme brulee
• Tarta gruszkowa z lodami waniliowymi

ZIMNA PŁYTA:
• Bruschetta, tartinki, sałatka bawarska, 
    półmisek wędlin, półmisek serów, kruche 
    babeczki nadziewane pastami i twarożkiem  

I DANIE CIEPŁE (jedno do wyboru):
• Lasagne bolognese 
• Kurczak orientalny z ryżem i surówką
• Bakłażan zapiekany

II DANIE CIEPŁE (jedno do wyboru):
• Barszcz z pasztecikami drożdżowymi 
   z kapustą i grzybami
• Frittata z warzywami

BUFET SŁODKI:
• Monodeserki, ciasta, owoce

PAKIET NAPOI:
• Kawa z ekspresu
• Herbaty smakowe
• Soki owocowe
• Woda z cytryną i miętą w dzbankach

Menu - 239 zł/osoba

* Cena zestawu z transportem - 269 zł/osoba 

Oferujemy także usługi dodatkowo płatne, takie jak:
• fotograf
• fotobudka
• tort

• dodatkowy bufet słodki
• dodatkowy bufet zimny
• napoje gazowane



Ceny obowiązują w 2024 roku.

Oferta nie jest wiążąca cenowo dla rezerwacji na 2025 rok.

Więcej informacji:

Hotel Lenart ****
ul. Narutowicza 1
32-020 Wieliczka

tel.: +48 576 740 300
tel.: +48 533 325 110
e-mail: marketing@hotellenart.pl 

www.hotellenart.pl 
www.podkominem.com

W przypadku drastycznego wzrostu inflacji oferta 
może ulec zmianie.

Ceny w roku 2025 mogą być uzależnione od stopnia inflacji.


