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

SYLWESTER 2018/2019 w
restauracji Hotelu ARKADIA
Już dwudziesty piąty raz jak co roku nasz hotel tuż po godzinie 21.30 zaprosi Państwa na wspaniały bal
sylwestrowy
Na dobry początek:
Pikantna zupa kokosowa z warzywami i kurczakiem
Krem z borowików z chrupiącymi grzankami
Wolno pieczone udo z kaczki marynowane w cydrze z rozmarynem i cynamonem podane w towarzystwie
szpinakowych kluseczek, czerwonej kapusty duszonej w winie z jabłkiem i sosu porzeczkowego
W tym szczególny dniu przygotowaliśmy w bufecie:
Udka z kurczęcia pieczone na pikantnym sosie
Plastry wieprzowiny podane na sosie z czerwonego curry z bakłażanem i kolendrą
Dorsz na sosie z duszonych porów
Ziemniaki z pieca z chili
Kasza bulgur z marchewką
Wybór sezonowych warzyw zielonych

A nad ranem wzmocnimy się:
Staropolski żurek na domowym zakwasie z białą kiełbasą
Hotel Arkadia s.c. B. Wiśniewska, J. Wróblewski ul. Radzymińska 182, 03 - 671 Warszawa
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Na stołach zastaniemy
Pieczony schab wieprzowy z farszem maślono-chrzanowym
Rolada z indyka z żurawiną i śliwką otulona szynką dojrzewającą
Galaretki z nóżek wieprzowych
Terrina z łososia z koperkiem i krewetkami
Śledzie pod pierzynką
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka z rukoli z granatem, pomarańczą i orzechami włoskimi
Pachnący chleb, masła smakowe, warzywa świeże i marynowane
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 domowe open bar
Lampa wina musującego na powitanie Nowego Roku
Do tańca będzie zapraszać nasz wspaniały DJ
Cena zaproszenia na Bal Sylwestrowy wynosi 290 PLN za osobę
Przy zakupie dla 8 – lub więcej osób cena wynosi 260 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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