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Luxurious red carpet event 

Viva Venecia! 
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Kremowa zupa z brokułów i szpinaku z paskami łososia wędzonego  

i kwaśną śmietaną 

 

         Confit z kaczki w diabelskim sosie podane z karmelizowaną antonówką, 

glazurowanymi buraczkami i ziemnniaczanymi szyszkami 

 

        Delicja Venecii - pana cotta z sosem wiśniowym  

 

  Show kulinarne Szefa Kuchni   

 

Wędzony łosoś na zimno, Terina z ryb królewskich, Carpaccio z tuńczyka na 

warzywnym  julienne z sosem wasabi, Tuby kalmarowe ze szpinakiem z dodatki-

em czosnku, Kaczka faszerowana na sposób staropolski, Mleczna cielęcina z 

musem tuńczykowym, Rostbef wołowy na ostro, Roladki drobiowe z dodatkiem 

szpinaku, Różyczki z pieczonego schabu z aromatycznym chrzanem, Sarnina na 

sposób myśliwski, Udziec z dzika pieczony z wędzoną śliwką i goździkami, 

Wykwintny półmisek mięs pieczonych i wędlin własnej wędzarni, Wybór serów 

żółtych i pleśniowych, Liście świeżego szpinaku z chrupiącym bekonem, Sałata 

Cezar z filetami anchois, ziołowymi grzankami, oliwkami, kaparami oprószona 

serem gruyere, Bukiet sałat z z płatkami grilowanego kurczaka z dodatkiem sosu 

Mexicana i balsamico, Sałatka Krółowej Bony  

 

Sandacz z prażnymi migdałami w sosie porowym, Medaliony z polędwiczek z 

dodatkiem sosu ‘carte de paris’, Eskalopki drobiowe na kremowo-kurkowym so-

sie, Frykas wołowy po francusku, Gniazda tagliatelle ze szpinakiem, fetą i 

suszonymi pomidorami na sosie kolendrowym, Trio warzyw pod beszamelem 

Fasolka szparagowa zółta i zielona, Ryż cytrynowy z zielonym groszkiem i klaro-

wanym masłem, Ziemniaki opiekane w aromatycznych ziołach  

Kaskada z owoców egzotycznych, Fontanna czekoladowa, Ciasto kokosowe,  

Tradycyjny sernik po polsku, Cynamonowa szarlotka, Ciasto kajmakowe 

Open Bar Menu - Wino białe i czerwone, Wódka biała, Piwo 

Soki owocowe: pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy   

Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, Pepsi-Cola, 7 -Up, 

Mirinda, Woda mineralna gazowana i niegazowana, Kawa, Herbata 

 



 

Carpaccio z polędwicy wołowej, marynowanej w kolorowym pieprzu podane 

na rukoli, skropione oliwą truflową i posypane parmezanem 

 

        Kremowa zupa z brokułów i szpinaku z paskami łososia wędzonego i 

kwaśną śmietaną  

 

        Confit z kaczki w diabelskim sosie podane z karmelizowaną antonówką, 

glazurowanymi buraczkami i ziemnniaczanymi szyszkami 

 

        Delicja Venecii - pana cotta z sosem wiśniowym  

 

 Szapman Noworoczny & Salwy armatnie 

 

 Polędwiczka wieprzowa z musem krewetkowym podana 

 na sosie café de paris z nutką koniaku, julienne warzywnym 

i ziołowymi kopytkami 

 

Frykas po francusku  

Wędzony łosoś na zimno 

Śledziowe trio na oliwnej cebuli, musie meksykańskim i kwaśnej śmietanie 

Kaczka faszerowana na sposób staropolski 

Mleczna cielęcina z musem tuńczykowym 

Roladki drobiowe z dodatkiem szpinaku 

Różyczki z pieczonego schabu z aromatycznym chrzanem 

Wykwintny półmisek mięs pieczonych i wędlin własnej wędzarni 

Liście świeżego szpinaku z chrupiącym bekonem i ziołowymi grzankami 

Bukiet sałat z serem dojrzewającym w oliwie z pestek winogron 

Sałatka Królowej Bony  

 

Krewetki tygrysie z glazurowanym masłem sezamowym,  

Tuby kalmarowe ze szpinakiem z dodatkiem czosnku, Szyjki rakowe po pro-

wansalsku, Małże w pomidorowym concase, Ławica ryb wędzonych z limonką,  

Koktajl z owoców morza, Łosoś faszerowany w całości podawany na 

wodorostach z mórz, Sandacz na postumencie 

Nigiri z łososiem, Nigiri z tuńczykiem, Nigiri tamago, Nigiri z krewetką,  

Salmonmaki, Negitoramaki, Californiamaki, Futomaki, Kappamaki 

Sery żółte i pleśniowe, Rolady serowe na różne sposoby,  

Wyborne wina czerwone w karafce 

Szynka Podkomorzego, Indyk na postumencie, Karkówka pieczona w 

niedźwiedzim czosnku, Udziec cielęcy marynowany w kozim mleku, Rolada z 

boczku, Królewski wachlarz pasztetów i kiełbas, Dzika kaczka marynowana w 

miodowej gruszce, Udziec z dzika pieczony z wędzoną śliwką i goździkami,  

Sarnina na sposób myśliwski, Rostbef z jelenia marynowany w owocach jałowca 

Kaskada z owoców egzotycznych, Fontanna czekoladowa, Ciasto kokosowe, 

Tradycyjny sernik po polsku, Cynamonowa szarlotka, Ciasto kajmakowe 

 

Open Bar Menu - Wino białe i czerwone, Wódka biała, Piwo 

Soki owocowe: pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy   

Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, Pepsi-Cola, 7 -Up, 

Mirinda, Woda mineralna gazowana i niegazowana, Kawa, Herbata 



Pokoje hotelowe i Apartamenty dostępne tylko i wyłącznie 

dla Gości Wielkiej Gali Sylwestrowej.  

Parking bezpłatny dozorowany | Pełna dysketna ochrona 

obiektu | Całonocny serwis taksówek we współpracy z 

korporacją taxi (kursy odpłatne) 

Wstęp na Galę możliwy tylko i wyłącznie osobom pełno-

letnim za okazaniem zaproszenia. Zaproszenie należy 

zachować do końca Gali Sylwestrowej.  

Dress code: stroje wieczorowe 

Udział w Gali oznacza równoczesną zgodę na foto-

grafowanie i filmowanie, które mogą stanowić materiał 

promocyjny Hotelu Venecia Palace. 

Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych PLN brutto 

tzn. uwzględniają podatek VAT. Składowe ceny: 95% usł. 

gastronomiczna i 5% oprawa muzyczna ZAIKS.  

Rezerwacja gwarantowana wymaga przedpłaty w ciągu  

7 dni od daty rezerwacji wstępnej.  

*** W 2015 r. lista Gości na Galę Sylwestrową została 

zamknięta w listopadzie. *** 

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny i 

nie stanowi oferty handlowej | Oferta może ulec zmianie 

bez powiadomienia. 

Aby sprawdzić aktualność i zgodność oferty, proszeni są 

Państwo o kontakt bezpośredni z reprezentantami Venecia 

Palace. 

WIELKA GALA SYLWESTROWA 
Pałac na Wodzie   350 PLN/os.  
Pałac Dożów | Venecka 400 PLN/os. 
Pałac Dożów | Dożów   500 PLN/os.  
 

WIELKA GALA SYLWESTROWA  

Z BRUNCHEM NOWOROCZNYM 
Oferta cenowa dostępna u reprezentantów Venecia Palace. 

31/12/2016 20:00 wielka gala sylwestrowa  

31/12/2016-01/01/2017 nocleg w pokoju hotel. dla 2 os. (doba do godz. 19:00) 

01/01/2017 11:00-18:00 brunch z szampanem i dancingiem noworocznym 

01/01/2017-02/01/2017 nocleg w promocji 150 pln/2 os.  

 

600 279 579 | 22 723 8998 
sylwester@veneciapalace.pl 

www.hotelveneciapalace.pl 

 

  

KUPON RABATOWY  

-20%  
WYPOŻYCZ KREACJĘ  

WAŻNY DO 31/12/2016  

Z ZAPROSZENIEM HOTELOWYM 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
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