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Open Bar Menu - Wino białe i czerwone, Wódka biała, Piwo
20.00 Krem ze skorzonery z chipsem z szynki parmeńskiej
Stek cielęcy z kostką , podany z konfiturą pomidorową, gnochi, parmezanem , romanesco oraz z sosem winnym z szalotką
21.00 Beza z musem kawowym i owocami
22.30 Show kulinarne Szefa Kuchni

Śledź w dwóch smakach: z buraczkami na ostro oraz selerem naciowym, jabłkiem prażonym i kwaśną śmietaną, Krewetki panierowane w tempurze i panko,
Chrupiąca tarta z mięsa kraba z dodatkiem kopru włoskiego, Polędwiczki wieprzowe marynowane w syropie klonowym z chutney z mango, Plastry indyka na
musach korzennych z dodatkiem jarmużu, Tortilla z kurczakiem , warzywami
chińskimi i sosem sojowym, Tatar wołowy na pumperniklu, Wykwintny półmisek
mięs pieczonych i wędlin z 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 płatkami grillowanego kurczaka z dodatkiem sosu mexicana i balsamico, Marynowana pierś z kaczki podana na sałatce z fasolki szparagowej z
sosem malinowym

Eskalopki wieprzowe z sosem z szałwii i szynki parmeńskiej, Rolada z indyka ze
szpinakiem z sosem Dijon, Pierścienie z dorsza z musem z rukoli i sosem z czerwonej cebuli i balsamico, Gulasz z dziczyzny, Cannelloni z bakłażanem , konfiturą pomidorową i pieczarkami, Kalafior romanesco i skorzonera pod pierzynką
beszamelowo - truflową, Ziemniaki zapiekane w śmietanie i tymianku,
Ryż cytrynowy z zielonym groszkiem klarowanym masłem

Kaskada z owoców egzotycznych, Tartaletki z owocami, Babeczki koktajlowe
Musy rozmaite, Ciasto kokosowe, Tradycyjny sernik po polsku, Cynamonowa
szarlotka Ciasto kajmakowe

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, Pepsi-Cola, 7 -Up,
Mirinda, Woda mineralna gazowana i niegazowana, Kawa, Herbata

20.00 Terina z koziego sera z grillowanymi warzywami , konfiturą z czerwonej
cebuli i balsamico; Krem ze skorzonery z chipsem z szynki parmeńskiej i grzanką;
Stek cielęcy z kostką, podany z konfiturą pomidorową, gnochi, parmezanem,
romanesco oraz sosem winnym z szalotką
21.00 Beza z musem kawowym i owocami
23.00 Live cooking w foyer
Chrupiące pierożki z kaczką, wieprzowiną, warzywami
z dodatkiem sosów orientalnych
24.00 Salut armatni, toast i powitanie Nowego Roku 2018

Ryby na postumencie
Krewetki panierowane w tempurze i panko
Panierowane kalmary na rukoli z sosem czosnkowym
Tymbaliki z ryb wędzonych
Małże i szyjki rakowe w pomidorowym concase w towarzystwie grzanek
Ostrygi ze szpinakiem zapiekane z sosem holenderskim
Tatar z tuńczyka z teriaki i sosem miso

Nigiri z łososiem, Nigiri z tuńczykiem, Nigiri tamago, Nigiri z krewetką,
Salmonmaki, Negitoramaki, Californiamaki, Futomaki, Kappamaki

00.20 Noworoczny gulasz myśliwski serwowany z kociołka przed Pałacem
01.30 Polędwica z dorsza podana na szpinaku z boczniakiem, mascarpone,
suszonymi pomidorami, puree z wasabi i kruszonką z panko

Wędzony łosoś na zimno
Śledź w dwóch smakach z buraczkami na ostro oraz selerem naciowym,
jabłkiem prażonym i kwaśną śmietaną
Polędwiczki wieprzowe marynowane w syropie klonowym z chutney z mango
Plastry indyka na musach korzennych z dodatkiem jarmużu
Tortilla z kurczakiem , warzywami chińskimi i sosem sojowym
Polędwica wołowa długo suszona w soli morskiej
Wykwintny półmisek mięs pieczonych i wędlin z własnej wędzarni
Marynowana pierś z kaczki podana na sałatce z fasolki szparagowej
z sosem malinowym
Bukiet sałat ze szparagami z łososiem gravlax i jajkiem przepórczym
Sałata Cezar

Sery żółte i pleśniowe, Rolady serowe na różne sposoby,
Wyborne wina czerwone w karafce

Szynka Podkomorzego, Indyk na postumencie, Udziec cielęcy marynowany w
kozim mleku, Wybór pasztetów i kiełbas, Udziec z dzika pieczony z wędzoną śliwką i goździkami, Galantyna z sarny z pistacjami i figą, Rostbef z jelenia
marynowany w owocach jałowca

Kaskada z owoców egzotycznych, Tartoletki z owocami, Babeczki koktajlowe
Musy rozmaite, Ciasto kokosowe, Tradycyjny sernik po polsku,
Cynamonowa szarlotka, Ciasto kajmakowe

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

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, Pepsi-Cola, 7 -Up,
Mirinda, Woda mineralna gazowana i niegazowana, Kawa, Herbata

WIELKA GALA SYLWESTROWA
Pałac na Wodzie | Parkiet z DJ
Pałac Dożów | Venecka /piętro 1. | Parkiet z DJ
Pałac Dożów | Dożów /parter & antresola | Parkiet z orkiestrą

350 PLN/os.
400 PLN/os.
450 PLN/os.

WIELKA GALA SYLWESTROWA Z NOCLEGIEM & BRUNCHEM NOWOROCZNYM
Cena pakietu dostępna u reprezentantów VP.
31/12/2017 20:00 wielka gala sylwestrowa
31/12/2017-01/01/2018 nocleg w pokoju hotel. dla 2 os. z dobą do godz. 19:00; pokoje hotelowe dostępne tylko i
wyłącznie dla Gości wielkiej gali sylwestrowej w Pałacu Dożów (Venecka & Dożów).
01/01/2018 11:00-18:00 brunch z szampanem i dancingiem noworocznym

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

Parking bezpłatny dozorowany | Pełna dysketna ochrona
obiektu | Całonocny serwis taksówek we współpracy z
korporacją taxi (kursy odpłatne)

Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych PLN brutto
tzn. uwzględniają podatek VAT. Składowe ceny: 95% usł.
gastronomiczna i 5% oprawa muzyczna ZAIKS.

Wstęp na Galę możliwy tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim za okazaniem zaproszenia. Zaproszenie należy
zachować do końca Gali Sylwestrowej.
Dress code: stroje wieczorowe
Udział w Gali oznacza równoczesną zgodę na fotografowanie i filmowanie, które mogą stanowić materiał
promocyjny Hotelu Venecia Palace.

Rezerwacja gwarantowana wymaga przedpłaty w ciągu
7 dni od daty rezerwacji wstępnej.
*** W 2016 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.

