JEDYNY W SWOIM RODZAJU
SYLWESTER Z CAŁĄ RODZINĄ
2018/2019
Umożliwimy Państwu spędzenie tego jedynego
dnia w roku z najbliższymi: partnerem,
rodziną, dziećmi… :)
Zagwarantujemy Państwu wspaniałą zabawę, podczas gdy
Państwa pociechy będą miały zapewnioną profesjonalną
opiekę. Jednocześnie przeprowadzimy 2 imprezy: dla
dorosłych i dzieci!

Menu dla dorosłych:
20.00

Drink powitalny

Przystawka (serwis)
Canelloni buraczane z musem serowym i coulis malinowym

Zupa (serwis)
Krem z pomidorów z mascarpone , świeżymi ziołami i grzankami czosnkowymi

Danie główne (serwis)
Konfitowane udko kacze z gnocchi i duszoną czerwoną kapustą

Półmiski staropolskie
z pieczonymi mięsami, kiełbasami, pasztetami , smalec własnego wyrobu, salcesonami i kaszankami

Półmiski z wędzonymi rybami

Bufet zimny
Carpaccio z buraka marynowanego w ziołach z serem kozim i sosem miodowo-musztardowym
Tatar wołowy z marynowanym grzybem i kaparami
Sałatka caprese
Sałatka z grillowanym kurczakiem, serem pleśniowym, gruszką i orzechami
Śledź tradycyjny w oleju
Śledzik ze śliwką, czerwoną cebulą w brandy
Łódki cykorii z sałatką warzywną
marynaty, zimne sosy, pieczywo , masło

Bufet słodki
Ciasta
Babeczki
Patera owoców sezonowych

Danie specjalne o północy
Zapiekany udziec w chlebie z dodatkami i sosami
Toast Noworoczny lampką wina musującego

Drugie danie gorące
Zupa gulaszowa
Krokiety z mięsem

Napoje
0,7L wódki Luksusowej na parę(możliwość wymiany na: but. wina domu 0,75L - bez dopłaty / whisky
0,7L Grant’s - dopłata 45zł/but)

Kawa lub herbata - bufet
Woda /Niegazowana
Soki/Napoje gazowane typu: Coca Cola, Sprite, Fanta 1L – bez ograniczeń
Imprezę poprowadzi DJ
Całkowity koszt proponowanego menu na 1 osobę wynosi 299,00,-zł/os

Sylwester dla dorosłych przewidziany jest do godz. 4.00
*

MENU DLA NAJMŁODSZYCH
Godz. 19.00
Zupa (waza)
Bulion z makaronem

Danie główne(serwis)
Chrupiące polędwiczki drobiowe z frytkami i surówka

Deser
Lody z owocami i czekoladą

Candy bar
Patera owocowa
Kanapeczki ,koreczki, wędliny , frytki

Napoje :
Soki jabłkowy, pomarańczowy , woda
Herbata
Piccolo – toast Noworoczny
Atrakcje:
Gry i zabawy z opiekunem
Zwiedzanie i karmienie zwierzątek w mini zoo

Sylwester dla dzieci przewidziany jest do godz. 1:00
Całkowity koszt dla 1 dziecka wynosi 69,00 zł

Oferta noclegu w promocyjnej cenie do biletu sylwestrowego wynosi 49zł/os + śniadanie 20zł/os

