Sylwester 2014/2015 w Karczmie Cekierówka
Gwarantujemy niepowtarzalną zabawę przy dźwiękach muzyki która nikomu nie pozwoli
siedzieć obojętnie przy stole! Wyśmienite menu skomponowane przez naszego kucharza
specjalnie na tą okazję, zadowoli najbardziej wysublimowane podniebienie, a każdy łasuch na
pewno znajdzie coś dla siebie na naszym Sylwestrowym Słodkim Stole!
O północy wspólnie przywitamy Nowy Rok delektując się smakiem wina musującego.
Cała noc Sylwestrowa będzie obfitować w niespodzianki które dla Państwa przygotowaliśmy!
Proszę pamiętać o zabraniu swoich biletów sylwestrowych, bo każdy bilet to szansa na
wygraną w loterii która odbędzie się w trakcie zabawy! Każdy z gości będzie na pewno
zadowolony z foto niespodzianki jaką przygotowaliśmy!

Godzina rozpoczęcia: 20:00, 31.12.2014
Godzina zakończenia: godziny poranne 01.01.2015
Cena biletu: 225 zł / osoba
Bilety można nabyć na miejscu w lokalu, jak również drogą mailową. W tym celu prosimy o
kontakt pod adresem mailowym: marketing@cekierowka.pl
lub telefonicznie pod numerem 695 1122 08
Uprzejmie informujemy, że nie łączymy stołów. Każda zorganizowana grupa będzie siedziała
we własnym gronie.
Istnieje możliwość dojazdu i powrotu z lokalu. 20 osobowy bus będzie kursował na trasie CH
Krokus – CH Wanda – Bieńczyce – Karczma Cekierówka i z powrotem. Kursy planowane są na
godzinę 19:00 i 20:00 (do lokalu) oraz na godzinę 2:00, 3:00 i 4:00 z lokalu. Cena transportu to
10 zł za osobę w jedną stronę. Prosimy o poinformowanie przy zakupie biletu sylwestrowego
czy są Państwo zainteresowani transportem busem.

Sylwestrowe menu:

Danie główne:

Bufet ciepłych dań

●

Krem z porów z zielonym groszkiem,
curry, czosnkiem i pastą oliwkową
● Rolada ze schabu nadziewana piersią
z kurczaka i leśnymi grzybami,
ziemniaczane gratin, pieczony mus
warzywny w trzech kolorach
Bufet zimnych przekąsek
●
●

Deska mięs, wędlin i serów
Pasztet własnego wyrobu z
orzechami laskowymi
Śliwki w boczku
Sałatki
Śledzie na różne sposoby
Timbaliki
Swojski smalec własnego wyrobu z
ogórkiem kiszonym i pajdą chleba

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Szaszłyki z indyka i warzywami
Żeberka duszone w kapuście
Sałatka ziemniaczana na zimno
Staropolski żurek z kiełbasą

Słodki stół
●
●
●
●
●

Tiramisu
Panna Cotta
Mus czekoladowy z wiśniami
Babeczki w kilku smakach
Owoce

Napoje
●
●
●
●
●

Soki owocowe, woda mineralna – bez ograniczeń
Napoje gazowane – bez ograniczeń
Kawa, herbata – bez ograniczeń
Wódka Wyborowa 0,5 l lub butelka wina 0,7 l na parę
Kieliszek wina musującego na przywitanie Nowego Roku
Przez całą noc sylwestrową będzie dostępny dla Państwa
alkohol w barze w atrakcyjnych cenach.

Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod numer +48 695 11 22 08
lub mailowo na adres marketing@cekierowka.pl.

