SHOW TIME
Powitaj z nami Nowy Rok 2020
w Restauracji ''Kosmiczna '' w Kudowie Zdroju
START - GODZ 20.00

ZAKOŃCZENIE - BLADYM ŚWITEM

Wino musujące o północy,
Najbardziej wyszukane potrawy szefa kuchni
Zimny i gorący bufet
Atrakcja kulinarna :płonąca pieczeń na srebrnej paterze
Butelka 0,5l wódki lub butelka wina na parę
Napoje bezalkoholowe oraz kawa ,herbata bez ograniczeń
Tańce ,hulanki ,swawole :gra i śpiewa dla Państwa Piotr Oleksy ELTON
W programie konkursy i nagrody !!!
Do wygrania :
''Romantyczny weekend w Villi Pigmalion "

MENU
godz. 20,00 -21,00
Przystawka :
pasztet z gęsiny z chrzanem i żurawiną
dla vegan:
pasztet z warzyw pod chrupiącym parmezanem
Zupa : Krem z białych warzyw i szparagów

II danie
Wyborna rolada ze schabu karkowego podana z kluskami śląskimi ,fasolką
szparagową z okraszoną bułeczką i masełkiem oraz surówką z czerwonej
kapusty.

dla vegan
Czeski ser panierowany z żurawiną podany z frytkami ,fasolką szparagową
z okraszoną bułeczką z oliwą oraz surówką z czerwonej kapusty.

godz. 1,00-1,30
Kucharz zaserwuje płonącą złocistą pieczeń na srebrnej paterze z kaszą
gryczaną i ziemniakami opiekanymi z dodatkiem ćwikły z chrzanem

godz. 2,30-3,00
Staropolski barszcz czerwony podany z mięsnym pasztecikiem

dla vegan: barszcz pasztecikiem z kapustą i grzybami

BUFET ZIMNY DO DYSPOZYCJI CAŁĄ NOC
bufet wiejskich mięs pieczonych z lokalnej wędzarni
szynka wędzona ,majerankowa karkówka z czosnkiem, boczek faszerowany
schab pieczony z kminkiem, żeberka wędzone, salceson ,kaszanka, kiełbasa
pikantna

Farfalle z grillowanymi pieczarkami i suszonymi pomidorami
Śledź bałtycki w dwóch odsłonach
Ryba miruna podana po grecku
BAKŁAŻANY PIECZONE Z GRUBO KROJONYMI POMIDORAMI I BIAŁĄ
FASOLKĄ
Tymbaliki drobiowo- wieprzowe
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Jajka w sosie tatarskim
Deska serów pleśniowych i kremowych z winogronami i bakaliami
Smalec i ogórki kiszone
Na gorąco : kartacze okraszone boczkiem
Słodki bufet- sernik,szarlotka,piernik

Koszt balu wynosi 275 zł od osoby .
Rezerwacja pod nr tel.605 278 687
Więcej informacji : www:kosmiczna.info.pl Rezerwacja miejsc:tel.605 278 687
E-mail: villapigmalion@villapigmalion.pl
Warunkiem dokonania rezerwacji jest dokonanie wpłaty w wysokości 100 zł od pary na r-k
bankowy : 58 1090 2398 0000 0001 0972 3192 J@M PIGMALION Maria Kołodko ul.Spacerowa
4 57-350 Kudowa Zdrój

SErdecznie zapraszamy, wolnych miejsc
ubybywa

