Bal Sylwestrowy

„w Operze Wiedeńskiej”
godzina 20:00 | 310zł/ osoba

MENU - kolacja:
Amuse bouche:
Pate z wątróbki kaczej z białą truflą/ żurawina/ kruche pieczywo
Zupa:
Krem z wędzonych pomidorów/ twaróg/ pomada ziołowa
Danie główne:
Pieczeń z antrykotu wołowego/ demi-glace/ puree ziemniaczane/
kapusta z grzybami suszonymi/ pieczona cebula
Deser:
Sernik wiedeński z czekoladą i truskawką
Hotel Legnicki
ul. Nowodworska 24, 59-220 Legnica
tel.: 603 068 333; biuro@hotel-legnicki.pl
www.hotel-legnicki.pl

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podawania przyczyny. Kolacja serwowana jest do godziny 20:30.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Bufet gorący:
Grillowana karkówka z macerowaną cebulą/ zapiekanka ziemniaczana
z tymiankiem, łosoś w sosie rakowym/ puree szczypiorkowe/ palony kalafior,
zupa cebulowa z białym winem

Bufet zimny:
śledź w buraczkach z białą fasolą, terrine z ozorów z chrzanem i konfiturą
z czerwonej cebuli, gruszka macerowana w pomarańczy z rozmarynem i serem dor blue,
wybór swojskich wędlin wędzonych dymem bukowym z żurawiną i chrzanem i pieczonych mięs,
galantyna z kaczki z pistacjami i papryką, szarpana wieprzowina gotowana w tłuszczu z ziołami,
sałatka makaronowa z dynią i pieczoną kiełbasą białą, wybór sałat prażonymi pestkami i klasycznym
winegretem, rostbef rossa z balsamico, pasztet z dziczyzny w cieście francuskim,
masło smakowe, swojskie pieczywo

ZŁOTY stół :
pieczone ptactwo (indyk, kurczak, kaczka), rillete kacze, pieczone ryby w całości, terrine rybne,
sałatka ziemniaczana, sałatka makaronowa z pieczonymi kiełbaskami

Bufet słodki, owoce
Napoje:
(bez limitu)
alkohol: wódka biała Wyborowa 0,5l/ para, drinki (na życzenie),
bufet herbaciany, ekspres do kawy, woda, soki owocowe, Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic

A także:

tradycyjny Tort Noworoczny Hotelu Legnickiego,

pokaz sztucznych ogni, lampka wina musującego na przywitanie Nowego Roku
Muzyka: DJ Sako
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www.hotel-legnicki.pl

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podawania przyczyny. Kolacja serwowana jest do godziny 20:30.
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