biesiada andrzejkowa
2018
Zapraszamy Państwa na Biesiadę Andrzejkową z tańcami do białego rana.
Pyszne potrawy, znakomita oprawa muzyczna (DJ) i wyjątkowy klimat,
sprawią że ten wieczór na długo pozostanie w pamięci.
Dla tych Gości, którzy pragną połączyć Biesiadę Andrzejkową z pobytem
w naszym Hotelu***, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety noclegowe.

24.11.2018 r.
biesiada w godz. 20:00 – 3:00
sala biesiadna
koszt zaproszenia
140 zł / osobę

promocja!!!
Przy dokonaniu rezerwacji i przedpłaty 100% wartości zaproszenia
do dnia 31.10.2018 r., otrzymają Państwo 10 % rabatu!

Welcome drink
dla każdego Gościa
Przystawka:
Delikatny pasztet z jelenia otulony
mchem leśnym podany z dipem
z suszonej moreli
i grzanką
Zupa:
Zupa krem z czerwonej soczewicy
z dodatkiem kurczaka i chipsa z
boczku
Kolacja główna:
Okoń morski smażony,
z warzywami duszonymi w białym
winie z pieczonym ziemniakiem
oraz sosem musztardowym
Bufet zakąskowy:
Mięsa: indyk faszerowany
warzywami, boczek rolowany
z ziołami, karczek pieczony
na ostro, pasztety własnego
wyrobu, śledzie w kilku
odsłonach, roladki szpinakowe,
roladki szynkowe i serowe, terriny
warzywne tartinki z humusem

i wędzonym łososiem, sałatka
jarzynowa, pieczywo własnego
wypieku.
Bufet deserów i słodkości
(własny wypiek):
Słodkie pyszności tj. kruche
ciasteczka, ciasteczka francuskie,
musy owocowe, bezy, croissanty

Wódka czysta
Soplica 0,5 l –35 pln
Wyborowa 0,5 l –35 pln
Finlandia 0,5 l – 50 pln
Wina stołowe
Białe/ czerwone/
półwytrawne lub półsłodkie
- 35zł/ but.

Kolacja nr 2:
Bigos myśliwski w pieczonym
chlebie
Napoje i alkohol:
Napoje gorące: kawa i herbata
–bez ograniczeń w bufecie
Soki owocowe 0,5l/os.;
napoje gazowane 0,5l/os.
Woda niegazowana z cytryną
w dzbankach bez ograniczeń
Wódka Soplica 0,5l na parę

Dla wszystkich Gości
alkohol w cenach
promocyjnych!

uwaga!
promocja!!!

Przy dokonaniu
rezerwacji
i przedpłaty 100%
wartości
zaproszenia do dnia
31.10.2018r.,
otrzymają Państwo
10% rabatu!

W ofercie również pakiety
promocyjne z noclegiem!
dodatkowe informacje oraz rezerwacje:
telefon (0-32) 763-58-88, 500 073 479, 513 102 613
e-mail : recepcja@hotel-rycerski.pl

