SYLWESTER 2019 w klimacie

"Złote Lata PRL-u"
w Restauracji "KOSMICZNA" w Kudowie
Zdroju ul. Zdrojowa 41
Z NAMI OBYWATELU ZJESZ I WYPIJESZ JAK ZA CZASÓW PRL-U
START - GODZ 20.00 ZAKOŃCZENIE O Świcie

Dla wszystkich obywateli:
 Całonocne tańce przy karuzeli światowych przebojów oraz
utworów z czasów PRL -gra i śpiewa Piotr Oleksy ELTON.
 Atrakcja wieczoru- niespodzianka z czasów PRL -u !!!
 Bogate menu rodem z PRL-u , m.in. śledzik ,seta ,galareta
 Butelka złotej wódki 0,7 /czystej/ na parę.


Wino musujące o północy

 Napoje bez limitu , Liczne konkursy
 Wybór Króla i Królowej Balu !!!

 Mile widziane stroje z epoki .

Kolacja godz. 20,00 -21,00
Przystawka -Ozorek w galarecie z marynowanymi

warzywami , podany z

sosem chrzanowym .

Zupa - Krem z białych warzyw z chrupiącymi grzankami
Danie gorące -Wyborny karczek z pieca

podany z sosem z borowików ,
czerwoną kapustą z rodzynkami i kluskami śląskimi własnego wyrobu.

Gorący bufet o godz. 24,15-1,30
Kucharz zaserwuje:
bigos staropolski ze śliwkami
kartacze po kudowsku ze skwarkami ,
pierogi ruskie i z mięsem,
gęsie żołądki z cebulką
płonące skrzydełka pieczone w piecu
miruna w chrupiącej panierce
ziemniaczki smażone ,ćwikła z chrzanem

gorące danie godz. 3,00-3,30
pierwszomajowy barszcz czerwony z pasztecikiem

Bufet zimny do dyspozycji gości przez
całą noc
Półmisek frykasów z PRL-u / karczek, schab z kminkiem i rolada z boczku /
oraz kiełbasy szynki , kaszanka ,salceson z regionalnej masarni .
Pasztet z gęsi z chrzanową żurawiną

Tradycyjny tatar z polędwiczki wołowej z cebulką ,ogórkiem i pieczarkami
Jajka faszerowane pieczarkami i szynką ze szczypiorkiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka szefa kuchni.
Śledź marynowany w błękicie.
Śledź po japońsku
Galaretka z nóżek z nutą czosnku
Deska serów pleśniowych i kremowych z winogronami i bakaliami
Wiejski smalec a do niego ogórek kiszony

BUFET SŁODKI i OWOCE DO
DYSPOZYCJI CAŁĄ NOC
własnego wypieku -sernik, szarlotka ,piernik, kawa ,herbata

Aby zaspokoić pragnienie: soki owocowe ,napoje gazowane, woda
mineralna kawa, herbata bez ograniczeń
Dla lepszego trawienia:
wino musujące –na 4 osoby ,wódka czysta– 0,7 litra /na parę ,piwo bez
graniczeń

CENA 275 zł od osoby
Rezerwacja
tel 605 278 687 lub villapigmalion@villapigmalion.pl lub w barze restauracji
Warunkiem dokonania rezerwacji jest dokonanie wpłaty w wysokości
na ł r-k bankowy : 58

100 zł od pary

1090 2398 0000 0001 0972 3192

J@M PIGMALION Maria Kołodko ul.Spacerowa 4 57-350 Kudowa Zdrój

Serdecznie zapraszamy ilość wolnych miejsc ubywa !!!

