WIGILIA
w Nowe Miasto Varsovia

Poczęstunek Świąteczny
Zimne przekąski
Tradycyjny karp faszerowany w galarecie
Śledzik w trzech smakach: w oleju, w śmietanie, po kaszubsku
Ryba po grecku
Sałatki
Sałatka z cieciorki z wędzoną koryfeną
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Zupy
Krem z grzybów leśnych z ziołowymi grzankami
Wigilijny barszcz czerwony z uszkami
Dania główne
Karp smażony wigilijny
Świąteczne pierogi z kapustą i grzybami VEGE
Bigos wigilijny z suszonymi grzybami i śliwkami VEGAN
Ziemniaki pieczone
Zapiekany bukiet korzennych warzyw z oliwą i tymiankiem
Desery
Sernik z rodzynkami, jabłecznik cynamonem pachnący,
makowiec świąteczny, piernik leżakujący
Mus z białej czekolady z gruszką, cynamonem i prażonymi
migdałami
Kompot z suszu, herbata zimowa

Basic Bar
Asortyment napojów i alkoholi bez limitu ilościowego przez 4 godziny
Wino białe, czerwone i frizzante, Piwo Żywiec, Grzane wino i piwo
Woda gazowana i niegazowana
Lemoniada, Soki owocowe
Kawa i herbata

Standard Bar
Asortyment napojów i alkoholi bez limitu ilościowego przez 4 godziny
Wino białe, czerwone i frizzante, Piwo Żywiec i craftowe, grzane wino i piwo
Wódka Saska, Whisky Cutty Sark i Ballantines, Bicken’s Gin, Rum Plantation
Dark, Metaxa 5*, Cachaca Aguacana
Woda gazowana i niegazowana
Softy: coca-cola, sprite, fanta, tonic kinley
Lemoniada, Soki owocowe
Kawa i herbata

Allin Bar
Asortyment napojów i alkoholi bez limitu ilościowego przez 4 godziny
Wino białe, czerwone i frizzante, Piwo Żywiec i craftowe, grzane wino i piwo
Wódka: Saska, Lemon Tree, Żubrówka, Orkisz, wszystkie Chopin, Belvedere Pure
Whisky: Cutty Sark i Ballantines, Jim Beam, Jack Daniels, Jameson, Jameson
Caskmates, Chivas Regal, Monkey Shoulder
Gin: Bickien’s, Bombay Sapphire
Rum: Plantation Dark, Plantation Bianco, Sailor Jerry, Ron de Jeremy
Tequila
Metaxa 5* i 7*, Cachaca Aguacana
Standardowe koktajle z menu oraz szprycery
Woda gazowana i niegazowana
Softy: coca-cola, sprite, fanta, tonic kinley
Lemoniada, Soki owocowe
Kawa i herbata

Kawior
Kawior z jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)
30g 305 zł
Kawior z jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)
30g 275 zł
Antonius Caviar to polska marka najbardziej pożądanego na całym świecie
delikatesu, jakim jest kawior. Proponujemy kawior najwyższej jakości,
najprawdziwszy – pozyskiwany z jesiotra.

Ostrygi
Ostrygi Ostra Regal nr 3 z domu rodziny Boutrais podane z cytryną i
dressingiem malinowym
24 szt./ 500 zł
Ostra Regal jest znana z wysokiej zawartości mięsa i słodkiego smaku,
subtelnego i dobrze wyważonego. Na stole lądują czteroletnie ostrygi które
charakteryzuje jodowany i mineralny, delikatnie algowy, długi finisz.

Szampan
CHAMPAGNE MONTAUDON BRUT
299 zł/ butelka 0,75
Montaudon, dom szampański z ponad stuletnią tradycją należy obecnie do grupy
Jacquart. Ich brut to elegancka kompozycja pinot noir, pinot meunier i
chardonnay. Szampan dojrzewa przez 30 miesięcy.

Cennik
Poczęstunek Świąteczny i Basic Bar - 180zł/osoba
Poczęstunek Świąteczny i Standard Bar - 230zł/osoba

Poczęstunek Świąteczny i Allin Bar - 290zł/osoba

Oczywiście spotkania świąteczne mają sprawiać radość i być
skrojonymi na miarę, więc jesteśmy otwarci na Państwa sugestie
dotyczące wyboru alkoholi i napojów bezalkoholowych. Napiszcie nam
czym jesteście zainteresowani, a my przygotujemy indywidualną
wycenę.

KONTAKT:
Kasia
E-mail: kasia@nowemiasto.waw.pl
Tel.: +48533107433

