OFERTA SYLWESTROWA

Zestaw I
Danie serwowane na początek
Tradycyjny de volaille podany na puree ziemniaczanym z surówką ze świeżych warzyw z
sosem vinaigrette
Bufet zimnych przekąsek
Kanapeczki dekoracyjne z warzywami oraz
- z szynką
- z salami
- z łososiem wędzonym
- z karczkiem
Mini tortille z warzywami oraz
- z kurczakiem curry
- z wołowiną
Roladki tramezzino z warzywami oraz
- z paluszkiem krabowym
- z salami
Sałatka gyros
Sałatka pennetka z salami, suszonymi pomidorami, zieloną fasolą
Drugie danie gorące serwowane o 23:00
Boeuf strogonow z pieczywem
Bufet słodki
Wybór ciast domowych
Galeria mini deserków – panna cotta, mus czekoladowy, sałatka owocowa
Pakiet napojów
Kawa, wybór herbat, soki owocowe, napoje gazowane, woda w karafkach – bez ograniczeń
Dla każdego kieliszek szampana przed północą na koszt hotelu

235 zł/osoba
•

Cena zawiera opłatę korkową oraz obsługę kelnerską , prywatną salę i dostęp do
wspólnego parkietu w patio z oprawą muzyczną oraz rabat 25% na cenę noclegu ze
śniadaniem

Hotel Tęczowy Młyn Spółka z o.o. ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, tel. +48 41 33 52 100, www.teczowy.com
Wpisana do KRS 0000268465 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 13 737 400,00;
NIP 9591759708; REGON 260116988

Zestaw II
Danie serwowane na początek
Burger wieprzowo wołowy w sosie BBQ z frytkami oraz sałatka coleslaw
Bufet zimnych przekąsek
Kanapeczki dekoracyjne z warzywami oraz
- z szynką
- z salami
- z łososiem wędzonym
- z karczkiem
Mini tortille z warzywami oraz
- z kurczakiem curry
- z wołowiną
Roladki tramezzino z warzywami oraz
- z paluszkiem krabowym
- z salami
Sałatka gyros
Sałatka pennetka z salami, suszonymi pomidorami, zieloną fasolą
Drugie danie gorące serwowane o 23:00
Udko kurczaka z pikantnymi ziemniakami opiekanymi
Bufet słodki
Wybór ciast domowych
Galeria mini deserków – panna cotta, mus czekoladowy, sałatka owocowa

Pakiet napojów
Kawa, wybór herbat, soki owocowe, napoje gazowane, woda w karafkach – bez ograniczeń
Dla każdego kieliszek szampana przed północą na koszt hotelu

250 zł/osoba
•

Cena zawiera opłatę korkową oraz obsługę kelnerską , prywatną salę i dostęp do
wspólnego parkietu w patio z oprawą muzyczną oraz rabat 25% na cenę noclegu ze
śniadaniem

Hotel Tęczowy Młyn Spółka z o.o. ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, tel. +48 41 33 52 100, www.teczowy.com
Wpisana do KRS 0000268465 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 13 737 400,00;
NIP 9591759708; REGON 260116988

