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BAL SYLWESTROWY 2018/2019
Na scenie zagra: DJ TOMASZ KUNIKOWSKI
Godzina rozpoczęcia Balu: 20.00
Data: 31.12.2018r (poniedziałek)
CENA:
550 zł/para (do 5 par)
520 zł/para (powyżej 5 par)
Stoliki poniżej 5 par mogą być łączone

ZAPEWNIAMY:
5 dań gorących
Wybór przekąsek zimnych
Bufet słodkości
Napoje zimne i gorące
Lampka szampana o północy
0,5l wódki na Parę
Ognisko z kiełbaskami
Promocyjne ceny na alkohol w barze
Transport z Majątku Howieny do centrum Białegostoku (Plac Uniwersytecki):
1:30 2:30 i 4:00

MENU BAL SYLWESTROWY
2018/2019
______________________________________________________________________

DANIA GORĄCE:
Krem brokułowo – groszkowy
Noga kaczki w sosie czekoladowo- wiśniowym,
puree ziemniaczane, bukiet sałat z sosem
winegret
Stół regionalny wyjeżdżany: kartacze z okrasą,
kiszka ziemniaczana, pierogi ze szpinakiem,
żeberka po staropolsku, buraczki siekane z
jabłkiem
Zrazy wołowe z warzywami i słoninką, roladki
z orzechami i serem, kopytka domowe,
marchewka pieczona z miodem i tymiankiem
Żur gęsty z jajkiem i howieńską białą kiełbasą

PRZEKĄSKI NA STOŁACH:
Tatar wołowy podany z cebulką i ogórkiem
Deska wędlin z naszej wędzarni
Pasztet z królika z sosem koperkowym
Delikatny schab z grzybami leśnymi i jałowcem
Deska serów rozmaitych z orzechami i
jabłkowym chutney
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Tatar ze śledzia podany na grzance
Szaszłyki z łososia z zieloną salsą
Sałatka Cezar z grillowaną piersią kurczaka
Sałatka z makaronem, szpinakiem i suszonymi
pomidorami
Pikle marynowane
Pieczywo jasne i ciemne

BUFET SŁODKOŚCI:
Ciasto własnego wypieku
Gorące faworki drożdżowe serwowane przed
północą
Desery szotowe
Torciki domowe
Owoce filetowane
Kawa z ekspresu/ wybór herbat
NAPOJE ZIMNE ORAZ ALKOHOL:
Soki owocowe
Napoje gazowane ( Pepsi, Mirinda, 7up, woda
gazowana)
Woda niegazowana z cytryną
Podpiwek domowy
0,5 l wódki na Parę
Lampka szampana o północy
PROMOCJA NA ALKOHOL W BARZE:
Wódka Finlandia 0,5l- 40zł
Wino Białe lub Czerwone 0,75l - 40zł
Piwo beczkowe Żywiec 0,5l- 7zł
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ZAPRASZAMY SERDECZNIE
REZERWACJE: 600012348
biuro@majatek-howieny.pl
Transport z Majątku Howieny do centrum Białegostoku (Plac Uniwersytecki) wliczony w cenę.
Odjazd o godz. 1:30 2:30 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:
Sylwester 31.12.2018r.,- Imię i Nazwisko os. dokonującej rezerwacji stolika

