Zapraszamy Państwa 31 grudnia o 19:30 na zabawę SYLWESTROWĄ do restauracji i baru.

UROCZYSTA KOLACJA SYLWESTROWA - MENU
19:30 Przystawka:
Różyczka z łososia i śledzia na sałatce jarzynowej okraszona czerwonym kawiorem
20:00 Zupa
Krem z dyni z łososiem, tymiankiem i pestkami dyni
20:15 Danie główne:
Polędwiczka wieprzowa faszerowana serem pleśniowym i ziołami podana z pierożkami z sera owczego i
musem pomidorowo-serowym.
20:45 Deser
Strudel jabłkowy na ciepło
21:15 Przekąski różne podane na półmiskach
Mięsa pieczone różne smaki polskie i włoskie (schab, cielęcina, karkówka, szynka), wędliny wyborne
domowe, pasztet z dziczyzny i kaczki, śledzie w oleju lniany, studzienina, sery włoskie i francuskie z owocami
i bakaliami, jaja faszerowane, ryba po żydowsku z warzywami, grzybki, pikle i marynaty, owoce na paterze.
Sałaty: Bałkańska pikantna z sera i szynki z ajvarem, jarzynowa rosyjska, włoska z sera szynki i makaronu,
zielona grecka, sałatka caprese, sałatka owocowa, Sosy i dodatki.
24:00 Przywitanie nowego roku szampanem i sztuczne ognie w ogrodzie
00:15 Noworoczny tort czekoladowy Sachera
1:00 Przekąska ciepła I Zupa gulaszowa w filiżance (lub szybciej na życzenie)
2:00 Przekąska ciepła II Barszcz czerwony ze strudlem kapuściano grzybowym
Napoje: Woda mineralna, soki owocowe w dzbankach bez ograniczeń, kawa, herbata parzona w
czajniczkach. Napoje gazowane do wyboru: Cola, Fanta, Sprite, Tonic 2 butelki 0,2 l na osobę
Alkohole: Wino musujące/szampan lampka na osobę, Wódka wyborowa 250g 1/2 butelki na osobę
Inne alkohole dostępne w barze: wódki- Krupnik 0,5 l – 29 zł, Wyborowa – 34 zł, Baczewski 46 zł duży
wybór win ponad 35 rodzajów do wyboru gości z rabatem 15%., kawa z ekspresu płatna oddzielnie.
Cena: 195 zł/osoba
przy rezerwacji grupowej w sali sielsko-anielskiej rabat lub gratis duża szynka pieczona z kością ok. 10kg)
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MUZYKA:
W barze dwie sale taneczne do dyspozycji gości restauracji i gabinetów, muzyka na żywo gra bardzo dobry
zespół OUTSIDER BLUES
Zapraszamy na tańce zespół gra co pół godziny o: 21-21:30, 22-22:30, 23-23:30 00-00:30, 1-1:30 i dłużej
Rozkład stołów:
Stoliki w zależności od ilości gości ustawione w restauracji i barze.
Do dyspozycji gości:
Gabinety 14+12+6 osób (możliwe oddzielenie gabinetów)
Restauracja do dowolnego ustawienia wg oczekiwań gości stoliki od 2 do 10 osób
W barze do dyspozycji gości dwie pierwsze sale z dowolnym ustawieniem stolików do 36 osób wg rezerwacji
i dwie wolne sale taneczne.
Wszelkich innych informacji udzielimy telefonicznie lub odpowiemy na zapytania.

Rezerwacje tel. 16 67 88 444 lub 665 660 396 lub email: ck@restauracja-monarchia.pl
Po dokonaniu rezerwacji konieczna wpłata zaliczki 80 zł/osoba do 3 dni od rezerwacji gotówką lub
przelewem na konto, pozostała kwota płatna do 26 grudnia.
Zalety zabawy sylwestrowej w naszej restauracji:
dobre jedzenie przygotowane w oparciu o naturalne produkty, klimatyczne i nastrojowe wnętrza, dobra
obsługa, muzyka z klasą i możliwość rezerwacji oddzielnych gabinetów dla grupy gości.
Restauracja CK Monarchia Przemyśl, ul. Puszkina 18
(róg Puszkina i Prusa) boczna Dworskiego

www.restauracja-monarchia.pl
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