DANCING
Sala Bankietowa Riwiera
Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1

30 czerwca 2017

20.00-1.00

Gorące rytmy i energiczne przeboje z muzycznym show na żywo!

Wstęp 25 PLN od osoby
Podczas dancingu możliwość zorganizowania małych przyjęć okolicznościowych
(imieniny, urodziny, jubileusze, inne)
KONTAKT
banglob@banglob.pl
tel. + 48 58 620 43 29, + 48 58 620 82 39 poniedziałek - piątek w godz. 9-16
ZAKUP BILETÓW
PRZELEWEM na konto BanGlob BOŚ S.A. O/GDAŃSK 47 1540 1098 2001 5539 2365 0001
z dopiskiem Riwiera 30.06 .2017, nazwisko osoby rezerwującej, telefon kontaktowy.
lub
GOTÓWKĄ w siedzibie firmy BanGlob sp. z o. o.
81-434 Gdynia, ul. Norwida 4 c, poniedziałek -piątek w godz. 9-16

PONIŻEJ MENU - Oferta dań do wyboru

KOLACJA SERWOWANA
PRZEKĄSKA GŁÓWNA

150 g

18 pln

Krewetki black tiger marynowane w winie oraz czosnku podane z salsą orientalną w
towarzystwie terriny z łososia nadziewanej pomarańczami oraz szpinakiem
Bułeczka cocktailowa
Masło

ZUPA

250 ml

10 pln

Krem ze szparagów z kawałkami warzyw oraz croutons

DANIE GŁÓWNE

150 g danie główne + 200 g dodatki

30 pln

Pierś z indyka otulona szynką dojrzewającą oraz grillowaną cukinią na sosie
bazyliowym podana z ziemniakami parissien oprószonymi ziołami oraz warzywami
blanszowanymi na parze z płatkami migdałów
Rewia sałat z pomidorkami cocktailowymi, płatkami parmezanu i sosem winegret

DESER

15 pln

Torcik mango-malina z dekoracją owocową

PRZEKĄSKI ZIMNE I DESEROWE
Przekąski zimne
Carpaccio z łososia z kaparami, limonką i świeżym koprem

12 pln

Polędwica marynowana z czarnymi oliwkami, listkami rukoli i parmezanem 12 pln
Filecik z łososia z szyjką rakową muśnięty winnym auszpikiem
12 pln
Półgęsek wędzony z musem żurawinowym na bagietce
Tymbalik z drobiu z zielonym groszkiem i warzywami na plastrach cytryn
Tatar z suszonych pomidorów z grillowaną cukinią na bagietce

6 pln
6 pln
6 pln

Selekcja pieczywa /pszenne, żytnie, orkiszowe/
Sałatki

8 pln
Sałatka grecka z oliwkami, serem feta, pomidorkami cocktailowymi na sałacie lodowej
z dodatkiem sosu winegret
Sałatka azjatycka z paluszkami krabowymi, świeżym ogórkiem, koperkiem i
makaronem ryżowym oraz sosem jogurtowym

Ciasta

porcja 8 pln
Ciasto jogurtowe z kremem mascarpone oraz truskawkami muśniętymi galaretką
Agrestowiec na biszkopcie z bitą śmietaną, bezą i płatkami migdałów
Filetowane owoce sezonowe i egzotyczne na szpadkach

TORT /serwis ok. godz. 19.00 / 20.00/
Tort o smaku pralinowym /polecamy/ lub innym wybranym przez Klienta
wykończony bitą śmietaną z napisem ……………. oraz efektownymi fontannami
zimnych ogni
70 pln/ kg
NAPOJE gorące, zimne, alkohole

do zamówienia na miejscu według karty napojów.

Kontakt w sprawie wybranego menu
banglob@banglob.pl
tel. + 48 58 620 43 29, + 48 58 620 82 39 poniedziałek - piątek w godz. 9-16
Zapraszamy do dobrej zabawy przy smacznym menu i celebrowania różnych okazji,
popularne imieniny Jana, Pawła, Piotra , Władysława 
Spotkajmy się podczas dancingu 30 czerwca!

