SZILVESZTERI RETRO VIDEO DISCO
Búcsúztassa velünk a 2021-es esztendőt!
Szilveszteri Programajánlatunk:
19:00 „Tüzes” vendégvárás
20:00 Gálavacsora
21:20 fellép Csordás Tibi (ex-Fiesta)
Házigazda Dj Tomek Retroboy.
A belépőjegy tartalma:
• Szilveszteri gála büfévacsora zenés programmal.
• 01:00 óráig korlátlan italfogyasztás (üdítő, ásványvíz, kávé, Borsodi csapolt sör, Frittmann bor).
• Éjfélkor pezsgős koccintás és büfé lencsével, virslivel, korhely levessel.
• Éjfél után tombolasorsolás, ahol belépőjegyével wellness hétvégét nyerhet.
Szilveszteri menüajánlatunk:
Előételek
Libamájpástétom, mini briós, hagymalekvár (F, T, To, G)
Antipasti: fetával töltött cseresznyepaprika, aszalt paradicsom, olivák, töltött szőlőlevél, hummusz (F, T)
Érlelt sonka, kivi, daikon saláta (F)
Malac pástétom, Waldorf saláta (F, T, To, G)
Kecskesajt panna cotta, sóban sült cékla, dió (F, T)
Fogas tekercs, sárgabarack tatár (F)
Savanyúság (F)
Kevertsaláta fekete ribizli vinegrettel (F)
Levesek
Bárányragu leves (F, T)
Thai zöldségleves (F)

VISSZA A FŐOLDALRA

Főételek
Mandulás fogas fekete rizottóval (F, T)
Csirkemell pirított kacsamájjal, gyöngyhagymával, füstölt paprika mártásban
juhtúrós-szalonnás gnocchival (F, T, To, G)
Kacsacomb aszalt meggyes párolt káposztával kakukkfüves pirított burgonyával (F)
Sertésszűz sütőtökös beluga lencsével grillezett polentával (F, T)
Lassan sütött marhahátszín, vajban párolt gyökérzöldségekkel (F, T, To, G)
Parajos pappardelle frittírozott zöldségekkel (F, T, To, G)
Desszert
Trópusi pohárkrém (kókusz, mangó, maracuja, ananász) (F)
Mini sajttorta (F, T, To, G)
Csokoládés lávasütemény erdei gyümölcsökkel (F, T, To, G)
Gesztenyés csokoládétorta (F, T, To, G)
Citromos torta (F, G)
Sajtízelítő (Saint Paulin, Bleu d'Auvergne) szőlő (T)
Friss gyümölcs
Éjféli büfé
Bajor és krémes burgonyasaláta (F, T)
Malacsült (F)
Virsli (F)
Lencsefőzelék (F, T)
Korhelyleves (F)
Allergének: G: glutén, To: tojás, F: földimogyoró, T: tej

A BELÉPŐJEGY ÁRA 19 900 Ft / fő
További információ, részletek és jegyvásárlás:

76 /888 500
Kecskemét, Izsáki út 6.| reception@fourpointskecskemet.com
A rendezvényt minden esetben a hatályos jogszabályok szerint tartjuk meg. A meghirdetés időpontjában zenés –
táncos rendezvényen csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt. Amennyiben a járványügyi
intézkedések nem engedélyezik a rendezvény megtartását, a megvásárolt belépőjegyeket hosszú lejáratú éttermi
utalványra váltjuk!
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