31.12.2017 godz. 19.00
Damy i Dżentelmeni będą obsługiwać Damy i Dżentelmenów

Wyborne menu
Zabawa z DJ do białego rana
Fotobudka – pamiątkowe zakręcone zdjęcia
Zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
Promocyjne ceny noclegów
Możliwość zarezerwowania odrębnej sali

Cena: 250,00 zł / os.
Hotel Esperanto*** & Restauracja Kawelin
ul. Legionowa 10 15-099 Białystok
www.hotelesperanto.net
recepcja@hotelesperanto.net
tel. 85 740 99 00

www.kawelin.pl
restauracja@kawelin.pl
tel. 85 740 99 02

MENU BALU SYLWESTROWEGO – 31.12.2017

23.00

DANIA SERWOWANE:
19.20 Udo kacze w sosie z Żubrówką / puree marchwiowe / warzywa julienne
21.30 Dorsz aromatyzowany tymiankiem / czarny ryż / kalafior romanesco
Polędwiczka wieprzowa w kardamonie / sos demiglace aromatyzowany kawą / kasza kuskus / mix sałat
PRZEKĄSKI ZIMNE W STOŁACH
Deski mięs
Deski serów
Tatar z marynatami
Mix pasztetów (drobiowe, z dziczyzną, wieprzowe)
Sałaty z kozim serem i owocami
Rolady mięsne i drobiowe
Tatar ze śledzia na pierniku z dodatkiem brandy
Wariacje śledziowe
BUFET SAŁATKOWY – do własnej kompozycji
GODZ. 00.30 - BUFET GORĄCY:
Pieczone pierogi z gęsiną
Solianka z liśćmi kaffiru
Pieczona pierś kurczęcia w tymianku / sos z białego wina
SŁODKOŚCI
Ciasto krówka, sernik z białą czekoladą, ciasto kokosowe,
owoce w całości i filetowane, musy owocowe w pucharkach, bajaderki
NAPOJE
Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane
kawa ziarnista, wybór herbat
ALKOHOLE
Wódka „Żubrówka biała 0,5l” lub wino „Consigna 0,75l” – 1 but. / parę
Wino musujące do toastu noworocznego

DODATKOWO:
Wino „Consigna” –Chardonnay, Merlot –30 zł / but. 700 ml
Wódka „Żubrówka biała” –30 zł / but. 0,5 l
Pozostałe alkohole, dodatkowe zamówienia –a’la carte (rabat 15% -dla Gości balu)
NASZYM GOŚCIOM SPECJALNE CENY ZA NOCLEG W HOTELU ESPERANTO***:
240 PLN jedynka standard; 280 PLN dwójka standard
270 PLN jedynka superior; 310 PLN dwójka superior
apartament 500 PLN dla dwóch osób
Ceny ze śniadaniem.
Rezerwacje –osobiście lub drogą mailową –zaliczka 20%; pozostała kwota płatna w terminie do 20.12.2016.
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