Nowy Rok coraz bliżej. Jeśli chcesz go powitać w wyjątkowej atmosferze zapraszamy do skorzystania z naszej
oferty…

SYLWESTER 2017/2018
w restauracji Hotelu ARKADIA
Już dwudziesty piąty raz jak co roku nasz hotel tuż po godzinie 21.00 zaprosi Państwa na
wspaniały bal sylwestrowy
Na dobry początek:
Pikantny krem z dyni z chrupiącymi grzankami
Wołowe flaczki po warszawsku aromatyzowane majerankiem
Delikatna polędwiczka wieprzowa z pieca na sosie miodowo musztardowym z grillowaną polentą i warzywami z rusztu
W tym szczególny dniu przygotowaliśmy w bufecie:
Udka z kurczęcia pieczone w domowym sosie BBQ
Medaliony z łososia na sosie z duszonego szpinaku
Sznycelki wieprzowe w serowej panierce
Makaron penne z sosem kokosowym i suszonymi pomidorami
Cząstki ziemniaków pieczone z ziołami
Kasza pęczak z dodatkiem pieczonych buraków
Duet młodej marchewki i brokułów gotowanych na parze
A nad ranem wzmocnimy się:
Podhalańską kwaśnicą z żeberkiem i wędzonym serem

Hotel Arkadia s.c. B. Wiśniewska, J. Wróblewski ul. Radzymińska 182, 03 - 671 Warszawa
Tel. : + 48 22 678 50 55 Fax : + 48 22 678 56 06
E-Mail: hotel@hotelarkadia.pl , WWW: www.hotelarkadia.pl

Na stołach zastaniemy
Roladki ze schabu po warszawsku z chrzanowym nadzieniem
Rolada z kaczki faszerowana żurawiną i pistacjami
Galaretki z nóżek wieprzowych
Różyczki z łososia wędzonego na zielonym ogórku
Śledzie w dwóch smakach (w oleju z cebulą i w pomidorowej salsie)
Sałatka orientalna z warzywami, kolendrą i czarnym sezamem
Sałatka Hawajska z ryżem, kurczakiem i ananasem
Pachnący chleb, masła smakowe, warzywa świeże i marynowane, wybór sosów zimnych
W trakcie trwania przyjęcia zapraszanym również do skosztowania przepysznych zimnych zakąsek
serwowanych w bufecie wraz z paterami ciast i owoców oraz do
wiejskiego bufetu z wyborem najlepszych wędlin i kiełbas rzemieślniczych

Napoje zimne i ciepłe przez całą noc bez ograniczeń
Wódka krajowa oraz wino Carlo Rossi open bar
Lampa wina musującego na powitanie Nowego Roku
Do tańca będzie zapraszać nasz wspaniały DJ wodzirej
Cena zaproszenia na Bal Sylwestrowy wynosi 290 PLN za osobę
Przy zakupie dla 8 – lub więcej osób cena wynosi 250 PLN za osobę
Rezerwację można składać osobiście lub pod numerem 22 678 50 55
oraz drogą elektroniczna na hotel@hotelarkadia.pl
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