ANDRZEJKI 2018
Na scenie zagra: DJ Bartosz Radziszewski
Data i godzina przyjęcia: 24.11.2018 r., godz. 20.00
Cena: 150zł/os.
DANIA GORĄCE:
Rosół z gęsi z kołdunami mięsnymi
Roladki drobiowe ze szpinakiem i pistacjami podane na sosie serowym,
ziemniaki, bukiet sałat z sosem winegret
Kartacze z okrasą, pierogi z gęsiną i żurawiną, babka ziemniaczana, surówka z kapusty kiszonej
(danie serwowane wieloporcjowo na półmiskach)
Zupa chrzanowa z boczkiem
PRZEKĄSKI NA STOŁACH:
Tatar wołowy
Wędliny z naszej wędzarni ( szynka, karkówka, boczek, schab, kiełbasa palcówka)
Rolada ze schabu faszerowana bakaliami
Pasztet z bażanta z musem jabłkowym
Terrina rybna
Śledzik korzenny w przyprawie miodowej
Deska serów rozmaitych z orzechami i winogronem
Carpaccio z buraka z serem korycińskim na rukoli
Świeże sałaty z kurczakiem i pomarańczą w sosie miodowo-musztardowym
Sałatka jarzynowa
Półmisek warzyw marynowanych
Pieczywo jasne, pieczywo razowe
NAPOJE ZIMNE:
Soki owocowe, Pepsi, Mirinda, 7up
Podpiwek Howieński
Woda gazowana, woda niegazowana z cytryną
BUFET SŁODKOSCI:
Ciasto domowe ( 5 rodzajów)
Deserki szotowe
Owoce w całości oraz filetowane
Kawa z ekspresu/ wybór herbat
Dodatki : cukier, cytryna, mleko

PROMOCJA NA ALKOHOL W BARZE:
Wódka Żubrówka Biała
0,5l - 40zł
Wino białe/ czerwone

0,75l - 40zł

- Autokar powrotny do Białegostoku (Plac Uniwersytecki) wliczony w cenę, odjazdy o godz. 1:30 i 4:00.
- Rezerwacje liczące mniej niż 10 os. będą przyłączone do innych stolików
- Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pełnej kwoty na konto, gotówką lub kartą
w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji
- W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 14 dni przed przyjęciem, otrzymają
Państwo Bon do wykorzystania w Restauracji MH będący równowartością
wpłaty (jeśli nastąpi rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjęciem,
wtedy cała kwota „przepada”)
- Alkohol można zakupić u nas w barze lub dostarczyć we własnym zakresie

Dane do przelewu:
Majątek Howieny Anna Mancewicz
Pomigacze 91
18-106 Turośń Kościelna
Bank BGŻ 12 2030 0045 1110 0000 0215 7460
W tytule przelewu proszę wpisać:
Andrzejki 24.11.2018r.,- Imię i Nazwisko os. dokonującej rezerwacji stolika

Tel. kom. 6000 1234 8
e-mail: biuro@majatek-howieny.pl

