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Muzyczno - kulinarna 
PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

Restauracja i Hotel Mistral***
ul. Słoneczna 1
05-270 Marki
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460 zł
para
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M E N U

Hotel Mistral*** ma zaszczyt zaprosić Państwa na Bal Sylwestrowy. 

Nasz Szef Kuchni przygotował dla Państwa kulinarną podróż dookoła świata. 

Na stołach pojawią się potrawy z każdego zakątka świata. 

Serdecznie zapraszamy!
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Zupa pho (wietnamska zupa z cienkimi kawałkami wołowiny i makaronem ryżowym)

Pieczona szynka po staropolsku, kluski śląskie, buraczki
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Nóżki wieprzowe (polski specjał w galarecie)
Foie gras (pasztet strasburski z wątróbek gęsich)
Hummus (pasta z ciecierzycy pochodząca ze Środkowego Wschodu)
Guacamole (meksykański sos na bazie awokado)
Sałatka grecka (grecka sałatka z pomidorami, ogórkami, oliwkami i serem feta)
Sałatka tabbouleh (libańska sałatka warzywna z pomidorów i bulguru)
Sałatka niemiecka (niemiecka sałatka na bazie ziemniaków i ogrków)
Śledziki w trzech smakach
Deski serów z bakaliami
Tortille w trzech smakach
Pieczywo, masło
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Ciasta domowe
Mus z białej i ciemnej czekolady
Pudding chia z musem malinowym
Wybór domowych tortów
Kruche babeczki z kremem toffi i frużeliną z wiśni
Owoce
Napoje gorące i zimne

Flaki (tradycyjna zupa polska z mięsem wołowym)
Solanka (gęsta zupa rosyjska łączaca w sobie cechy rosołu oraz zupy ogórkowej)
Pljeskavica (bałkański grillowany kotlet)
Ziemniaki opiekane
Ormiańskie leczo z bakłażanem
Indyjski kurczak curry
Ryż jaśminowy
Wołowina po meksykańsku
Kus-kus z warzywami
Bigos (potrawa kuchni polskiej, litewskiej i białoruskiej z kapusty i mięsa)
Kotleciki schabowe
Tartaletki ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Lasagne z mięsem (włoskie danie na bazie dużych, prostokątnych płatów makaronu)
Skrzydełka BBQ

Dodatkowo dla Państw oferujemy 
Stół Rybny oraz Kram Wiejski
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Alkohol

Cennik alkoholi 
w naszym barze

0,5 l wódki na parę
Wino musujące gratis

Żubrówka, Wyborowa, Bols (0,5l)
30 zł

Finlandia (0,5l)
40 zł

Zabawa od 21:00 do 5:00
Drink powitalny

DJ i wodzirej
Pokaz taneczny

Muzyka z różnych zakątków świata
Konkursy taneczne z nagrodami (kankan, kazaczok)

Wybór Króla i Królowej Balu
Niespodzianka wieczoru

Kolacja dla dwojga w Restauracji Mistral
Bilety na Bal Karnawałowy w Hotelu Mistral
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ATRAKCJE

Zabawa od 21:00 do 5:00
Drink powitalny

DJ i wodzirej
Pokaz taneczny

Muzyka z różnych zakątków świata
Konkursy taneczne z nagrodami (kankan, kazaczok)

Wybór Króla i Królowej Balu
Niespodzianka wieczoru

NAGRODY

Kolacja dla dwojga w Restauracji Mistral
Bilety na Bal Karnawałowy w Hotelu Mistral


