
                                                                                  BAL ANDRZEJKOWY 2021                            

Andrzejkowa zabawa w Ekskluzywnej Stodole Howieńskiej  

zapowiada się wyśmienicie, dlatego już dziś zapoznaj się 

 z naszą Ofertą i planuj celebrację w najlepszym stylu.  

Tańce do białego rana w najnowszej Howieńskiej przestrzeni,  

doborowe towarzystwo oraz starannie skomponowane Menu to  

gwarancja udanego świętowania. 

 

DATA: 27/11/21 SOBOTA 

GODZINA: 19:00- 03:00

CENA: 220 ZŁ./OS. 

DJ: WOJTEK KULIKOWSKI 

        PRZYWITANIE LAMPKĄ SZAMPANA 

        PRZYSTAWKA 
          Pâte ze strusia/ emulsja żurawinowa/ chips z chleba (dla kobiet) 
         Pâte z dzika/ emulsja z jarzębiny/ chips z chleba (dla mężczyzn) 

         ZUPA 
        Krem z pieczonej dyni/ oliwa z pora/ płatek z suszonego jelenia 

 

        DANIE GŁÓWNE 
Noga z kaczki/ sos jagodowy z nutą trawy żubrowej/ gratin ziemniaczane/  

kompresowana śliwka w Bacardi (dla kobiet) 

Policzek wołowy/ sos demi-glace z nuta rozmarynu/  

beza ziemniaczana/ pieczona marchew w ziołach (dla mężczyzn) 



      MENU c.d.                            

  

 

DANIA GORĄCE SERWOWANE W FORMIE BUFETU  
(4 godziny) 

           Kartacze z mięsem ze strusia 

            Gołąbki z mięsem jelenia z sosem 

Policzki wieprzowe w sosie pieczeniowym 

Filet z kurczaka w sosie pomidorowo- bazyliowym 

Mule w sosie winno- koperkowym 

Babka ziemniaczana 

Ziemniaki opiekane 

Pęczotto buraczane 

Warzywa pieczone 

  Bukiet sałat z sosem winegret 

           Lekko pikantna sałatka z ogórka 

 

        ZUPA 

        Barszczyk z pasztecikiem 

 

 



   MENU c.d. 

  .                            

  PRZEKĄSKI NA STOŁACH 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami 

Deska mięs wędzonych podana ze słoiczkiem świeżych warzyw 

Pasztet domowy wieprzowy, z dzika ze śliwką, biały z morelą i pistacją 

Mini tortille z kurczakiem i warzywami na rukoli 

Terrina rybna z musem koperkowo- cytrynowym 

Sajgonki z sosem sweet chilli 

Deska serów rozmaitych z orzechami karmelizowanymi i winogronem 

Kompozycja sałat z serem lazur i orzechami 

Sałatka z makaronem liśćmi szpinaku i suszonymi pomidorami 

Sałatka jarzynowa 

Pieczywo białe, pieczywo ciemne 

 

NAPOJE ZIMNE 
Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Schłodzone napoje gazowane 0,2l w lodówce (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda) 

Woda niegazowana z cytryną i miętą 

 

BUFET SŁODKOŚCI 
Ciasta domowe wypiekane na miejscu 3 rodzaje 

Torty bezowe z kremem mascarpone  

Deserki szotowe 

Świeże owoce krojone 

                                                                                                                                                                     Kawa z ekspresu/ Wybór herbat 



                                                                                  BAL ANDRZEJKOWY 2021                            

 ATRAKCJA WIECZORU 

 STÓŁ RYBNY ZIMNY W FORMIE BUFETU 

Jesiotr wędzony 

Szprotki wędzone 

Sielawa wędzona 

Węgorz wędzony 

 Łosoś pieczony w musztardzie francuskiej 

Łosoś gravlax w buraczkach 

 Tatar ze śledzia z dodatkami 

Tatar z łososia 

Tatar z paluszka krabowego 

Rolada ze szczupaka 

Szczupak w zalewie octowej 

Sushi/ wasabi/ imbir  

Oliwki w ziołach 

Kapary 

Papryczka marynowana 

Paluszki smakowe/ pieczywo 

Mix sałat 

Oliwy smakowe      



 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
                                                                                    

                                                                           Czas trwania Balu Andrzejkowego od godz. 19.00 do godz. 03.00 

Rezerwacje liczące mniej niż 8 os. będą przyłączone do innych stolików 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata pełnej kwoty przelewem, gotówką lub kartą 

w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji 

W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 21 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 we własnym zakresie- brak opłaty korkowej.  

Ceny promocyjne na  alkohol w Barze 

Rabat na pokoje -10% w "Sielance"  TEL. 512-311-318                                     

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ORAZ REZERWACJI  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB MAILOWEGO 
 

KOM.:  600 012 348   

 

 

  

 

 


