
 

 

Ma zaszczyt zaprosić Państwa na 

Bal Sylwestrowy 2016/2017 

 

Proponowane menu: 

NA POWITANIE GOŚCI 

Mini tatarki wołowe na grzance pszennej 

Ptysie z musem z gęsiej wątróbki i prażonego jabłka 

ZUPA 

Tajska zupa z mlekiem kokosowym i płatkami grillowanego kurczaka, podana z kiełkami pora 

DANIE DRUGIE 

Schabik z warchlaka wypchany grzybami z aromatem trufli, oblany sosem śmietanowo – miodowym, 

podany z ziemniaczaną niespodzianką i rajem ogrodowych zieleni 

DESER 

Ciasta i słodkości – w bufecie szwedzkim 

ZAKĄSKI ZIMNE 

Trio wieprzowych pieczeni (schabik, boczek rolowany, wolno gotowana karkówka) z sosem tatarskim 

Tatar z górki wołowej z dodatkami 

Pasztet z gęsi z sosem żurawinowo – chrzanowym 

Delikatne klopsiki z indyczego udźca w warzywnym ratatoilee 

Tymbaliki z wołowego ozora z kolorowymi dodatkami 

Talerz ryb faszerowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śledź bałtycki w trzech odsłonach 

Marynowany łosoś z pastą krabową i cytrusami 

Morska ryba w salsie meksykańskiej 

Sałatka z owocami morza i sosem ze świeżych cytrusów 

Sałatka z różową gęsią piersią i sosem z dymki 

Kompozycja sałat i warzyw z prażonymi pestkami, suszonymi pomidorami i kozim serem 

Wybór pieczywa oraz masło 

 

KOLACJE NA CIEPŁO 

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim 

W stole szwedzkim w podgrzewaczach 

Policzki wołowe z warzywnym raqou i wędzoną węgierką 

Pieczona karkówka, szpikowana czosnkiem 

Kurczęce udko faszerowane papryką, upieczone w boczku z warzywami 

Kluski śląskie w sosie 

Ziemniaki pieczone w naszych ziołach 

Flaki wołowe w rosole 

Wybór pieczywa 

Napoje  i alkohol 

Wódka Wyborowa 0,5l/para 

Lampka szampana o północy  

Kawa i herbata bez ograniczeń 

Woda bez ograniczeń 

Sok 0,5l/os. 

Napoje gazowane 0,5l/os. 

 

Informacje dodatkowe 

Niezapomnianą zabawę zapewni zespół Emotion Band z Bydgoszczy 

Impreza Sylwestrowa zaczyna się o godz. 20:00 i potrwa do godz. 4:00 

Do Państwa dyspozycji będzie bar z bogatą kartą drinków dodatkowo płatnych 

W czasie trwania imprezy mogą Państwo zamawiać poniższe alkohole u naszej obsługi 

 

 

 

 



 

 

Wódka Luksusowa 0,5l 25zł 

Wódka Wyborowa 0,5l 28zł 

Wódka Finlandia 0,5l 35zł 

  

Wino Old Gruzia Alaverdi Red 0,75l (półwytrawne) 30zł 

Wino Old Gruzia Alaverdi White 0,75l (półwytrawne) 30zł 

Wino Old Gruzia Alazani Red 0,75l (półsłodkie) 30zł 

Wino Old Gruzia Alazani White 0,75l (półsłodkie) 30zł 

  

Coca-Cola, Fanta, Sprite 1l 8zł 

Sok Cappy jabłko, pomarańcza 1l 

Sok Tarczyn jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka 1l 

8zł 

5zł 

 

 

 

490zł/para 
 

 

 
  

 

 

 

 


