
Gramy
całą noc

SylwesteR

2022
BOWLING W CENIE BILETU

Dwie strefy taneczne  / dwóch dj
OPEN BAR

BUFET szwedzki
LIVE COOKING
FOTOBUDKA

arco.klub arco_bowling arco-bowling.pl
navona.restauracja navona_restauracja navonarestauracja.pl

Rezerwacja
+48 602 11 99 77
sylwester@accata.pl 450zł/os



Butelka wina musującego o północy na każdym stole
Napoje zimne :
Soki owocowe, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Woda mineralna
Napoje ciepłe :
Kawa, Herbata
Napoje alkoholowe :
Whisky, Wódka, Rum, Gin, Tequila, Wino białe, Wino czerwone, Piwo beczkoweWhisky, Wódka, Rum, Gin, Tequila, Wino białe, Wino czerwone, Piwo beczkowe

Przystawki : 
Antipasti (oliwki, suszone pomidory, marynowane karczochy, kapary, marynowane papryczki)
Faszerowane serem ricotta pomidory, podane z chrupiącą tapioką i majonezem szczypiorkowym
Carpaccio z pieczonego buraka z domowym sosem balsamicznym i wędzonym twarogiem
Vou-au-vent faszerowany tapenadą, zwieńczony pieczonym pomidorkiem cherry
Kiszony łosoś podany z zielonym ogórkiem oraz selerem naciowym, 
podany na sosie miodowo-musztardowym z koperkiem i liśćmi cykoriipodany na sosie miodowo-musztardowym z koperkiem i liśćmi cykorii
Wybór włoskich wędlin i serów
Roladki z pieczonego rostbefu z musem chrzanowym
Baba Ghanoush z chrupiącymi warzywami i granatem

Sałaty :
Miks sałat z z serem feta, arbuzem i pestkami słonecznika, skropione oliwą truflową z miętą
Sałatka z wedzonym kurczakiem, makaronem, marynowanymi warzywami
oraz pikantnym sosem jogurtowym z kolędrą i chillioraz pikantnym sosem jogurtowym z kolędrą i chilli

Zupa :
Orientalna zupa z kurczakiem, na mleku kokosowym, z kolędrą i czarnym sezamem

Dania Główne : 
Grillowany bakłażan podany z wegańskim serem i migdałami z salsą chipotle
Pieczony dorsz w towarzystwie warzyw marynowanych w miso
Paella z mięsem z królka, warzywami i estragonem
Meksykański kurczak w sosie mole z gorzką czekoladąMeksykański kurczak w sosie mole z gorzką czekoladą
Policzki wołowe w wytrawnym sosie na bazie czerwonego wina

Dodatki :
Kasza bulgur z warzywami
Ziemniaczki z ogniska
Grillowany brokuł i pieczony kalafior

Desery
Torty bezowe z - marakuja oraz z kajmakiemTorty bezowe z - marakuja oraz z kajmakiem
Sernik z czekoladą
Smażone banany w cieście kokosowym
Tartaletki z owocami
Roladki z owocami

Stacja LIVE COOKING - Włoskie Pasty
Carbonara, Puttanesca, Aglio olio e peproncino
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