
 

 

 

 

__________________________________ 
 

BAL ANDRZEJKOWY 2019 

 

Na scenie zagra:  DJ Leszek Grzegorczyk 

Daty i godziny przyjęcia:   

23.11.2019 r., godz. 20.00 – 4.00 

30.11.2019 r., godz. 20.00 – 4.00 

Cena: 190zł/os. (alkohol w cenie) 
 

 

DANIA GORĄCE 

Rosół z gęsi z makaronem domowym 

Polędwiczka wypełniona serem podpuszczkowym, szpinakiem i suszonymi pomidorami na 

sosie demi glace, puree ziemniaczane, glazurowana marchewka koktajlowa z kalafiorem 

romanesco 
 

Kartacze z okrasą, pierogi z mięsem i kapustą, babka  ziemniaczana, lekko pikantna 

sałatka z ogórka (danie serwowane wieloporcjowo na półmiskach) 
 

Krem z dyni z chrustem z boczku 

 

PRZEKĄSKI NA STOŁACH 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami 

Deska mięs wędzonych podana ze słoiczkiem świeżych warzyw 

Rolada z karkówki ze śliwką  

Pasztet z dziczyzny z żurawiną 

Mini tortille z kurczakiem i warzywami 

Terrina rybna z warzywami i musem cytrynowym 

Śledź z cebulą cukrową w oleju lnianym 

Deska serów regionalnych z orzechami i konfiturą z cukinii  

Świeże sałaty z kurczakiem, dynią i orzechami 

Sałatka z makaronem, liśćmi szpinaku, suszonymi pomidorami i fetą 

Wek z piklami( papryka, grzyby, ogórki, cukinia) 

Pieczywo jasne, pieczywo razowe 

 

 

NAPOJE ZIMNE 

Soki owocowe, Pepsi, Mirinda, 7up 

Podpiwek Howieński 

Woda gazowana, woda niegazowana z cytryną 

 



 

 

BUFET SŁODKOSCI 

Ciasto domowe ( 4 rodzaje) 

Deserki szotowe, mono porcje, popsy, rurki z kremem, mini bezy, babeczki z kremem 

Owoce w całości oraz filetowane 

Kawa z ekspresu/ wybór herbat 

Dodatki : cukier, cytryna, mleko 

 

 

ALKOHOLE BEZ LIMITU NA CZAS TRWANIA BALU  

Wódka Szelment  

Wino białe półwytrawne  

Wino czerwone półwytrawne  

Piwo żywiec z nalewaka  

 

 

 

- Autokar powrotny do Białegostoku (Plac Uniwersytecki) wliczony w cenę, odjazdy o godz. 

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 wstępnej 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 nie podlega zwrotowi) 

- Ceny promocyjne na pozostały alkohol w Barze 

- Rabat na pokoje -20% w „Sielance” 
 

 

 

 

 

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 koniecznie proszę wpisać: 
 Andrzejki 23.11.2019 - Imię i Nazwisko os. dokonującej rezerwacji stolika 

lub 

Andrzejki 30.11.2019 - Imię i Nazwisko os. dokonującej rezerwacji stolika 

 

W zależności od daty na którą się Pan/Pani decyduje. 
 

Tel. kom. 6000 1234 8 

e-mail: biuro@majatek-howieny.pl 


