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 MMeennuu  SSttuuddnniióówwkkaa    

TToo  jjuużż  nniiee  jjeesstt  iimmpprreezzaa  sszzkkoollnnaa,,  aallee  bbaall  ddllaa  

ddoorroossłłyycchh  lluuddzzii,,  kkttóórryymmii  ssttaalliiśścciiee  ssiięę  ww  oossttaattnniimm  

rrookkuu..  NNiieecchhaajj  ssttuuddnniióówwkkaa  bbęęddzziiee  uuddaannaa,,  aa  

mmaattuurraa  zzddaannaa  nnaa  SSZZÓÓSSTTKKĘĘ!!!!!!  

 

SSaallaa  nnaa  330000  oossóóbb  zz  kklliimmaattyyzzaaccjjąą  

PPoossiiaaddaammyy  5500  mmiieejjsscc  nnoocclleeggoowwyycchh  ww  aattrraakkccyyjjnnyycchh  cceennaacchh  

  
 istnieje możliwość skomponowania osobnego menu dla uczniów i profesorów 

 

OOPPIISS  UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚCCII  oodd  2200..0000  ddoo  0033..0000  

 przywitanie i toast winem musującym lub bezalkoholowym 

OOBBIIAADD  

DDrruuggiiee  ddaanniiee  ((mmiięęssoo  ddoo  wwyybboorruu))::  

 kotlet De`volai z kurczaka 

 zrazy wieprzowe w sosie myśliwskim  

 filet drobiowy panierowany w płatkach po hawajsku 

 schab po szwajcarsku z papryką i serem 

 roladki drobiowe faszerowane pieczarkami i serem z sosem bazyliowym 

DDooddaattkkii  ((jjeeddeenn  ddoo  wwyybboorruu))::  

 ziemniaki z wody lub zapiekane 

 kluski śląskie 

 frytki 

DDooddaattkkii  wwaarrzzyywwnnee  ((mmiixx))::  

 surówka z białej kapusty 

 surówka z marchewki 

 

TTOORRTT  ww  kksszzttaałłcciiee  kkssiiąążżkkii  zz  nnaappiisseemm  
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  CCIIEEPPŁŁEE  PPRRZZEEKKĄĄSSKKII  ddllaa  mmaattuurrzzyyssttóóww  ((jjeeddnnaa  ddoo  wwyybboorruu))  2222..3300  

 mini pizza frittata 

 z serem i grillowanymi warzywami 

 z serem i pieczoną papryką 

 z serem i salami 

 grillowany burger a’la Lila Park 

 kiełbaski w cieście francuskim 

CCIIEEPPŁŁEE  PPRRZZEEKKĄĄSSKKII  ddllaa  kkaaddrryy  pprrooffeessoorrsskkiieejj  ((jjeeddnnaa  ddoo  wwyybboorruu))  2222..3300  

 uda faszerowane pieczarkami 

 szaszłyki płonące 

ZZUUPPAA  ((ppooddaawwaannaa  ookk..  0011::0000))  

 barszcz czerwony z pasztecikiem 

ZZIIMMNNEE  PPRRZZEEKKĄĄSSKKII  nnaa  ssttoollee  sszzwweeddzzkkiimm  

 sałatka z grillowanym kurczakiem  

 sałatka grecka  

 sałatka a’la kebab 

 jajka faszerowane na trzy sposoby 

 tartinki z miksem past, wędlin i serów 

KKĄĄCCIIKK  SSŁŁOODDKKOOŚŚCCII  

 ciasta koktajlowe w rożnych smakach 

 paluszki, orzeszki, itp. 

NNAAPPOOJJEE  

 kawa, herbata - bez ograniczeń 

 woda z miętą i cytryną - bez ograniczeń 

 napoje owocowe niegazowane - 1 litr/osoba 

 napoje gazowane typu coca-cola - 0,5 litr/osoba 

DDooddaattkkoowwoo  ww  cceenniiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę::  
DOWÓZ AUTOKAREM: SZKOŁA - LILA PARK - SZKOŁA 

 aranżacja sali 

 obsługa kelnerska 

 parking 
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CCeennaa  zzaa  oossoobbęę  110000  zzłł  

UUwwaaggaa!!  

DDrrooddzzyy  PPaańńssttwwoo!!  

  WWyyżżeejj  wwyymmiieenniioonnaa  ooffeerrttaa  jjeesstt  ttyyllkkoo  ii  wwyyłłąącczznniiee  nnaasszząą  pprrooppoozzyyccjjąą..    

JJeesstteeśśmmyy  oottwwaarrccii  nnaa  PPaańńssttwwaa  ssuuggeessttiiee,,  uuwwaaggii  oorraazz  oocczzeekkiiwwaanniiaa..  

DDooddaattkkoowwee  uussłłuuggii  nnaa  żżyycczzeenniiee  kklliieennttaa::  

  FFoonnttaannnnaa  cczzeekkoollaaddoowwaa  

 Oprawa muzyczna dj wodzirej 

 Pokaz profesjonalnej pary tanecznej. 

 Inne indywidualne oczekiwania do ustalenia.  

 

Adres: 

CCeennttrruumm  BBaannkkiieettoowwee  LLiillaa  PPaarrkk  
(12 km od centrum Szczecina placu Kościuszki) 

72-002 Dołuje 

Kościno 1a 

 

RRaaffaałł  KKlluucczzyyńńsskkii  

TTeell..  550099  663344  778844  

 

www.lilapark.net,  

email: lilapark@lilapark.net.pl 

http://www.lilapark.net/
mailto:lilapark@lilapark.net.pl

