ZABAWA WALENTYNKOWA
15 LUTEGO 2019
piątek
SALA BANKIETOWA RIWIERA W GDYNI
ul. Zawiszy Czarnego 1
godz. 20.00 – 02.00

Zapraszamy Państwa na karnawałowy wieczór.
Zabawę poprowadzi instrumentalista DJ Łukasza Szadura.
Najlepsze światowe utwory taneczne, muzyczne hity na puzonie
z profesjonalnym podkładem do tańca.
Bilet z konsumpcją 150 pln/osobę.
INFORMACJA / REZERWACJA
telefonicznie
+ 48 58 620 43 29
+ 48 58 620 82 39
e-mailowo
banglob@banglob.pl

pon.- pt. w godz. 9-16

PŁATNOŚĆ po dokonaniu rezerwacji




przelewem na konto BanGlob BOŚ S.A. O/GDAŃSK 47 1540 1098 2001 5539 2365 0001
W tytule przelewu prosimy o dopisek: Riwiera, WALENTYNKI 2019, nazwisko i telefon osoby
rezerwującej
w biurze BanGlob Gdynia, ul. Norwida 4 c , pon. – pt. w godz. 9-15
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MENU
APERITIF


Wino musujące z truskawką
Soft

ZUPA


Barszcz z pasztecikiem z kapustą i grzybami

DANIE GŁÓWNE


Indyk owinięty szynką długodojrzewającą, podany z sosem bazyliowym
pieczonymi ziemniaczkami parissien i warzywami na parze

DESER


Torcik truskawkowy z belgijskiej czekolady z serduszkiem

PRZEKĄSKI ZIMNE
 Filecik z pstrąga z warzywami muśnięty galaretką
 Pasztet staropolski z wątróbkami gęsimi z grillowanym jabłkiem
 Tymbalik drobiowy z zielonym groszkiem na plastrze cytryny
 Jajko z musem chrzanowym i gałązką szczypiorku
 Rolls z ziołowym crème fraiche oraz papryczką jalapeno
 Wybór pieczywa
PRZEKĄSKI DESEROWE
 Grzebyki francuskie nadziewane konfiturą brzoskwiniową
 Mandarynki
Napoje gorące
nielimitowane
 Kawa świeżo parzona z ekspresu przelewowego
 Herbata / czarna, owocowa, zielona / z imbryków
 Cytryna
 Cukier biały i brązowy, słodzik
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Mleko z dzbanków



Woda mineralna

0,33 ml



Wino czerwone Canepa Kieliszek

150 ml

BILET WSTĘPU Z KONSUMPCJĄ 150 PLN /osobę
/w cenę wliczono oprawę muzyczną w wykonaniu DJ Łukasza Szadury/.
POLECAMY DODATKOWY ZAKUP :



OPEN BAR ALKOHOLI /wódka, wino białe i czerwone /
OPEN BAR NAPOI BEZALKOH. / woda, soki , coca cola/

40 pln / osobę
20 pln / osobę

Na życzenie wysyłamy kartę alkoholi i napojów do zakupienia przed Balem.
Alkohole i napoje będą również do zakupienia podczas Balu.
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