Zaproszenie

SYLWESTER 2021
W STYLU

HOLLYWOOD
20:00

Piątek

Restauracja
Krasnodwór
GRUDZIEŃ 31 2021

Obowiązują stroje wieczorowe
Mile widziane stroje galowe

ul. Kocjana 70, Warszawa
Restauracja Krasnodwór
tel. 22 666 94 84

WELCOME DRINK
4 DANIOWA KOLACJA DEGUSTACYJNA
BUFETY Z PRZEKĄSKAMI,
DANIAMI CIEPŁYMI
ORAZ DESERAMI
OPEN BAR
WÓDKA, WINO
PONCZ KRASNODWORSKI
DJ TOMAS MARTIN ZAPEWNI
SZAMPAŃSKĄ ZABAWĘ
ORAZ OPRAWĘ MUZYCZNĄ
490ZŁ/OSOBA

KOLACJA DEGUSTACYJNA
I Przystawka
Pasztet myśliwski z gal aretką wi śni ową i marynatami
Lub
Pasztet z czerwonej soczewi cy z pi eczoną papryką
II Zupa
Krem z pi eczonego buraka
z puree ziemniaczanym, krem frai che i ruki ew wodna
III Dani e główne
Udo z kaczki konfitowane z sosem z owoców l eśnych,
puree z dyni, warzywa korzenne
i zi emni aki pieczone z rozmarynem
l ub
Sandacz z borowikami , puree z zi el onego groszku,
warzywa korzenne i zi emni aki pi eczone z rozmarynem
IV Deser
Beza z kremem kawowym i sosem truskawkowym

21:00 BUFET Z ZIMNYMI PRZYSTAWKAMI
Grawlax z łososia norweskiego marynowany w koniaku
z różowym pieprzem
Marynowany matias z kremem fraiche
Śledź w sosie kolonialnym z rodzynkami i migdałami
Śledź w sosie musztardowo miodowym
Terrina z gęsi z pistacjami i galaretką żurawinową
Polędwiczka faszerowana szpinakiem i serem pleśniowym
Pierś z kaczki z gruszką karmelizowaną
na puree z pasternaku i białej czekolady
Tatar wołowy z marynatami
Roladki z rostbefu argentyńskiego z suszonym pomidorem
i sosem jogurtowo miętowym
Roladki z cukinii grillowanej z musem z ricotty
i pieczonej papryki
Carpaccio z pieczonego buraka z kozim serem,
orzechami nerkowca sałatą frizze
i oliwą aromatyzowaną świeżą pomarańczą
Wolno pieczona wieprzowina w sosie teriyaki
z kasztanami na sałatach
Sałatka ze świeżym szpinakiem gruszka marynowana, dynia
pieczona, sos serowy, pestki dyni

22:00 GORĄCY BUFET
Zupy
Krem z dyni na mleczku kokosowym z odrobiną chilli
Flaki wołowe po warszawsku
Dania główne
Ragu z dzika na czerwonym winie, aromatyzowane jałowcem
Udziec z indyka w sosie serowym z posypką orzechową
Dorsz na sosie porowym z pomidorkami koktajlowymi
Bukiet warzyw gotowanych ze świeżymi ziołami
Kopytka ze świeżą natką pietruszki i masłem klarowanym
Kaszotto z warzywami i pieczoną dynią

DESERY

Patery ciast
Owoce Filetowane
Musy, krem brullee
Fontanna czekoladowa

NAPOJE ZIMNE I CIEPŁE
Soki owocowe
Woda niegazowana
Kawa i herbata

