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Bal Sylwestrowy 2017-2018 

„Noc z Jamesem Bondem” 

w Farina Bianco! 

Zapraszamy na wspólną zabawę - wstrząśniętą i niezmieszaną! 

Podczas tegorocznego Balu Sylwestrowego w „Farina Bianco” królować 

będzie szyk, elegancja i błyskotliwość! W naszych progach powitamy 

szarmanckich i przystojnych super Agentów oraz ich pełne klasy Kobiety w 

zabójczych kreacjach sylwestrowych. Całości dopełni wykwintne menu 

autorstwa Szefa kuchni Kamila Maćkowskiego, porywająca do tańca muzyka, 

prowadzący zabawę Wodzirej Piotr Pająk oraz iście szpiegowskie atrakcje  

i atrakcyjne konkursy z nagrodami! 

Start: 19.47 

Prowadzenie: Wodzirej Piotr Pająk & DJ 

Uroczysta kolacja serwowana z czterech dań 

Przystawka w stole na rozpoczęcie balu 

Kozi ser, burak, gabka rozana, puder z orzechow włoskich 

Zupa serwowana 

Krem orientalny z szyjkami rakowymi 

Danie główne 

Pork wellington, gratin ziemniaczany, warzywa baby, sos demi-glace 

Deser serwowany 

Assiette z truskawki, chrupek piernikowy, kwiatek jadalny 

Całonocne menu pełne specjałów kuchni międzynarodowej 

Przekąski wytrawne 

Łosoś wędzony podany na sosie cytrusowym oprószony czerwonym pieprzem 

Pstrąg wędzony na mieszance sałat z kompresowanym arbuzem 

Śledź w zalewie z cebulką i kaparami 

Popsy z kurczaka z sosem sweet chilii 

Mix wędlin i pasztetów podanych na zimnej płycie 

Soczyste polędwiczki wieprzowe z owocami  

Tatar wołowy podkręcony musztardą francuską 

Sałatka jarzynowa 



Na słodko 

Mini-Tiramisu 

Mini-Crème brûlée 

Trzy rodzaje ciast Szefa cukierni 

 

Drugi posiłek gorący 

   Żurek z wkładką             Krem pomidorowy 

 

Łosoś z pieca w sezamie 

Polędwica z dorsza z sosem cytrusowym 

Schab wieprzowy w sosie z podgrzybków 

Bitki wołowe w sosie własnym 

Żeberka w sosie BBQ 

 

Ziemniaki purée 

Gnocchi ziemniaczane 

Placki rösti 

Ryż w curry 

Pieczony mix warzyw 

Marchewka baby w glazurze 

pomarańczowej 

Brokuły na parze

 

Trzeci posiłek gorący 

Esencjonalny Strogonoff podawany z pieczywem 

 

Open bar All Inclusive 

[welcome drink na powitanie, wino, piwo, prosecco o północy, wódka, whisky, cocktails] 

 

Zakończenie: 

4.07 

 

 

 

 

Szczegóły i rezerwacje: 

tel.: 605 102 110 | 601 700 715 

e-mail: kontakt@farinabianco.pl 

 

Noclegi w Boutique Hotel’s (al. Piłsudskiego 10): 

Oferta specjalna - 199 PLN / doba 

pokój dwuosobowy z noworocznym śniadaniem 

check-out do godziny 14.00 

mailto:kontakt@farinabianco.pl

