Niepowtarzalna atmosfera!
Wyśmienite specjały naszego Szefa Kuchni!
Niezapomniana Sylwestrowa zabawa od godziny 20:00 do godz. 05:00
 zabawę poprowadzi dla Państwa śpiewający Prezenter Muzyczny
 Powitacie Państwo Nowy Rok w rytmach największych przebojów polskiej i
zagranicznej muzyki rozrywkowej!
 Przygotowaliśmy wiele atrakcji, konkursów i loterii. Czekają na Państwa liczne
nagrody min: kolacja dla dwojga przy świecach, nocleg dla dwóch osób w naszym
apartamencie oraz liczne nagrody niespodzianki!
 Olśniewający noworoczny pokaz fajerwerków

 W cenie zaproszenie OPEN BAR
(wino białe i czerwone, wódka czysta)

Promocyjna cena: 250 zł /os
Dla grup minimum 10-osobowych cena
240zł/os
Dla Państwa wygody proponujemy
skorzystanie
z naszych eleganckich pokoi hotelowych w
specjalnej sylwestrowej cenie:
100 złotych za osobę ze śniadaniem

SYLWESTROWE MENU
Godz. 20:30

Dania gorące serwowane
Zupa krem z pieczonej marchwi z imbirem i mlekiem kokosowym
Pieczone gęsie udka na jabłkowym risotto z sałatką z selera i białych winogron
Bezpośrednio po kolacji
Panna cotta waniliowa z sosem truskawkowym

Godz. 23.00
Szaszłyki z kurczaka i ananasa w tymianku i żółtej kurkumie z opiekanymi ziemniakami z ziołami i
mieszanymi sałatami z dodatkiem kiełków, prażonych pestek dyni i słonecznika z sosem winegret

Godz. 00:00
Szampan Noworoczny

Godz. 2:30
Zupa krem buraczkowa z pieczonych buraczków z pomarańczą i tymiankiem

Przekąski zimne, galantyny i sałatki
(na bufecie szwedzkim)













Pieczone buraki z kozim serem na rukoli
Papryka z serkiem mascarpone z ziołami
Befsztyk tatarski z kaparami
Śledzik w trzech smakach
Domowy pasztet na desce podany z sosem cumberland z mieszanką marynowanych
warzyw
Tymbaliki z łososia
Naleśnik z grillowanym kurczakiem i salsą ze świeżych warzyw, podany na sałacie
lodowej z dressingiem śmietanowym z dodatkiem sera gorgonzola
Quiche ze szpinakiem
Sałatka Cezar – sałata rzymska z sosem czosnkowym, kurczakiem pieczonym, grzankami i
parmezanem
Deska mięs pieczystych smalec domowy ze skwarkami i ogórki kiszone
Majonezowe jajka na zielonej sałacie
Roladki z szynki na sałatce jarzynowej

Dodatki
 Wybór pieczywa, masło na talerzykach, sosy

Bufet deserowy






Sernik cynamonowy na piernikowym spodzie
Tiramisu w kieliszkach
Tarta czekoladowa
Tarta waniliowa
Mus czekoladowy z sosem wiśniowym

Napoje bezalkoholowe
 Napoje zimne bez limitu: soki owocowe i woda mineralna z miętą i cytryną na stołach oraz bufet z
napojami gazowanymi
 Napoje gorące (kawa, herbata) bez limitu na bufecie szwedzkim

Napoje alkoholowe
 Open bar
( wino Chilijskie Premio białe i czerwone, wódka Wyborowa)

Villa Estera ****
Al. Jerozolimskie 331, Reguły 05-816 Michałowice
Tel. +48 22 723 11 68, FAX +48 22 753 62 34
www.villaestera.pl

