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Hotel zlokalizowany jest w samym centrum Gdyni, przy popularnym deptaku - Skwerze Kościuszki, w pobliżu 

Bulwaru Nadmorskiego oraz gdyńskiej plaży. Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront oferuje przestronną,

nowoczesną salę balową, z której rozpościera się malowniczy widok na morze.

• elegancka i przestronna sala balowa 

na ponad 300 gości

• wsparcie asystenta imprezy

• recepcja przed salą balową

• przestronne Foyer - miejsce z nowoczesnym

wystrojem, idealne na pamiątkowe zdjęcia 

oraz taniec Poloneza

• szatnia dla gości

• wsparcie przy wyborze oprawy muzycznej lub 

innych dodatkowych atrakcji

STUDNIÓWKA W HOTELU COURTYARD 

BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT:

NASI GOŚCIE MAJĄ DOSTĘP 

DO BEZPŁATNEGO Wi-Fi

NA TERENIE CAŁEGO HOTELU

CO NAS WYRÓŹNIA:

• wyjątkowa i prestiżowa lokalizacja

• elegancka i nowoczesna sala balowa 

z dużym tarasem i przepięknym 

panoramicznym widokiem na morze

• nowoczesne i gustowne aranżacje wnętrz

• profesjonalna obsługa
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Zupa

Krem z pomidorów / bazyliowa oliwa

Danie główne

Grillowane polędwiczki wieprzowe w boczku / ziemniaki 

au gratin / fasolka szparagowa / sos demi

Deser

Ciasto czekoladowe / sos malionowy / sos mango / 

kruszona beza

Bufet zimny

Wybór mięs pieczonych (karczek, schab ze śliwką 

i morelami)

Pasztety i polskie podwędzane kiełbaski

Śledzie w trzech smakach

Roladka z tortilli z łososiem

Sałatka Cezar z kurczakiem

Sałatka grecka z oliwkami i fetą

Sosy zimne (koktajlowy, tatarski, jogurtowy)

Pieczywo, masło smakowe

Bufet deserowy 

Panna Cotta z malinami

Crème brûlée

Mus mango z kruszonką i bezą

Danie po północy

Zupa gulaszowa

Napoje

Kawa, herbata, woda

136 PLN 

Cena brutto od osoby

MENU I 
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Zupa

Consommé drobiowe / warzywa /  klopsiki

Danie główne

Filet z łososia / purée z kalafiora / brokuły / sos cytrynowy

Deser

Jabłecznik na ciepło / sos waniliowy / lody

Bufet zimny

Wybór mięs pieczonych (karczek, rolada z boczku)

Roladka z kurczakiem z oliwkami

Deska serów z winogronami

Mini tarty z pastami smakowymi

Sałatka Nicejska z tuńczykiem

Sałatka z pomidorów i mozzarelli

Sosy zimne (koktajlowy, tatarski, jogurtowy)

Pieczywo, masło smakowe

Bufet deserowy

Pomarańczowy krem Curd z kruszonką i bezą

Jogurt z Granolą i marynowanymi truskawkami

Ciasto czekoladowe brownie z sosem z marakui

Danie po północy

Strogonow z polędwiczki wieprzowej

Napoje
Kawa, herbata, woda

136 PLN

MENU II



Zupa

Polewka borowikowa

Danie główne

Grillowana pierś z kurczaka / wegetariańska peperonata / 

ziemniaki opiekane / sos serowy

Deser

Tarta sernikowa / sos mango / sos malinowy / kruszonka 

czekoladowa

Bufet zimny

Roladka z polędwiczek wieprzowych z grzybami

Rostbef pieczony po angielsku

Rolada z boczku

Deska serów z winogronami

Śledzie w trzech smakach

Sałatka grecka z fetą

Sałatka z szynką i serem

Sosy zimne (koktajlowy, tatarski, jogurtowy)

Pieczywo, masło smakowe

Bufet deserowy

Ciastka bankietowe (3 rodzaje)

Po północy

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym

Napoje

Kawa, herbata, woda

126 PLN 

MENU III 
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Cena brutto od osoby

Zupa

Minestrone

Danie główne

Stek wieprzowy z kością / słodka kapusta / ziemniaki 

duchesse / sos jabłkowy

Deser

Pieczony ananas / kruszonka / sorbet limonkowy

Bufet zimny

Wybór mięs pieczonych (karczek, schab ze śliwką) 

Pieczona pierś z kaczki / chutney śliwkowy

Pasztety i wędzone wędliny 

Vol au vent z pastami smakowymi

Sałatka Cezar z łososiem

Sałatka z kurczakiem i makaronem 

Sosy zimne (koktajlowy, tatarski, jogurtowy)

Pieczywo, masło smakowe

Bufet deserowy

Ciastka bankietowe (3 rodzaje)

Po północy

Mini burgery

Napoje

Kawa, herbata, woda

126 PLN

MENU IV
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Cena brutto od osoby

• powitalny kieliszek musującego wina 

• nowoczesny parkiet taneczny- 80 m² 

• dyskotekowe oświetlenie sali (6 listw LED)

• wynajem sali bankietowej od 19:00 do 3:00 

• karty menu na stołach

• podstawową dekorację stołów

• szatnię

• profesjonalną obsługę

• ekrany multimedialne z możliwością wyświetlania zdjęć, tekstu oraz projekcji video

• osobną salę dla rodziców oraz wybrane menu z 50% zniżką (maksymalnie dla 15 osób)

• w przypadku Studniówki na powyżej 200 gości – Fontanna czekoladowa GRATIS

• w przypadku podpisania umowy do końca marca 50% zniżki na Stację Live Cooking



Soki owocowe: 

pomarańczowy, jabłkowy

18 PLN 

Soki owocowe: 

pomarańczowy, 

jabłkowy

Napoje gazowane: 

Pepsi, 7Up, Mirinda-

butelki 1l

26 PLN 
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Cena brutto od osoby

PAKIET I
(bez ograniczeń) 

PAKIET II
(bez ograniczeń) 

Soki owocowe: 

pomarańczowy, 

jabłkowy

Napoje gazowane: 

Pepsi, 7Up, Mirinda-

szklane butelki 0,2l 

32 PLN 

PAKIET III
(bez ograniczeń) 



Szynka pieczona w całości (serwowana przez kucharza) 25 PLN

Pierś z kaczki sous vide / żurawina 30 PLN

Wolno gotowana wołowina 30 PLN

LIVE COOKING
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Cena brutto od osoby

STÓŁ STAROPOLSKI

Wędzona szynka Podkomorzego

Wybór kiełbas: wiejska, myśliwska, kaszanka, pasztet, salceson włoski i ozorkowy

Rolmopsy 

Pierożki z serem z warzywami 

Smalec z wędzonką i jabłkiem 

Ogórki kiszone, kapusta kiszona 

Ćwikła z chrzanem, chrzan tarty

Kosz wiejskiego pieczywa

20 PLN 

za 2 godziny



Gofry, naleśniki z jabłkami 

konfitura śliwkowa, 

bita śmietana,

sos truskawkowy i czekoladowy

Dodatki: mandarynki i brzoskwinie z syropu, 

wiśnie w żelu, truskawki

25 PLN 

za 2 godziny

Pięć smaków lodów i sorbetów

Dodatki: sos karmelowy, malinowy, brzoskwiniowy 

orzechy, migdały, rodzynki 

Kruszona czekolada

Krojone świeże owoce

25 PLN

za 2 godziny

Pianki owocowe,

Beziki, biszkopty,

Owoce świeże- krojone

20 PLN

za 2 godziny

STACJA POLSKA STACJA LODOWA

FONTANNA CZEKOLADOWASTACJA DESEROWA

Cena brutto od osoby

Prosiak faszerowany kaszą gryczaną 

z sosem piwnym 

lub 

Pieczony udziec wieprzowy 

z sosem pieprzowym

35 PLN 

za 2 godziny
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AGNIESZKA NAŁĘCZ
Director of Sales

Mobile: +48 58 743 07 00

Email: agnieszka.nalecz@courtyardgdynia.com


