
Królewski Bal !!!
Hotel Brzoza 2010/2011 

Sylwester na dworze Ludwika XIV 

...Przenieśmy się na dwór Króla Słońce w scenerii  
pięknego Wersalu.

Wytworna kuchnia,bogactwo strojów ,dworskie rozrywki ,  
błazny, Damy Dworu ,szlacheckie trunki,

to wszystko towarzyszyć Nam będzie tej niezapomnianej nocy!  
Wielkie otwarcie balu przez Mistrza Ceremonii nastąpi o 

 godzinie 20.00 
Koszt zaproszenia to  250 zł za osobę , cena zawiera: 

Menu inspirowane kuchnią francuską :



Serwowane potrawy : 

Rozmaite bufety :

Ryby i owoce morza:

Łosoś pieczony z oliwkami  i 
ziołowym twarożkiem 

Pstrąg w kwaśnej zalewie 
Marynowane krewetki z sosem 

koktajlowym
Galaretki rybne z sandacza i łososia 

Kącik serowy :
Francuskie bagietki 

Camemebert  z   malinowym minor 
Deska serów

Cukinia i bakłażan z płatkami 
parmezanu

Dania mięsne: 

Schab w  cieście z sosem pieprzowym
Przepiórki z  boczkiem i konfiturą z 

czerwonej cebuli 
Foie gras z sosem figowym 

Siekana polędwica wołowa z 
marynowaną szalotką

Terina z zająca z buraczkami 
Szparagi z sosem cytrynowym 
Rolada z piersi z kurczaka z 

truflowym farszem 
filet z kapłona z szpinakiem 

Bufet z daniami gorącymi  :

Wołowina po burgundzku
Ragout z kurczaka w sosie śmietanowym 

Rosół z piersi kaczki z pierożkiem grzybowo-
ziołowym 

Flaczki z boczniaka 

Zupa: 
Francuska zupa serowa z pomidorami 

Danie główne: 
Pieczona gęś z karmelizowaną pigwą, serwowana z 

kluseczkami oraz prażoną kapustą

Desery :

Krem brule
Tarta jabłkowa

Briożki czekoladowe
Profitrolki z kremem cytrynowym 

Mus śmietankowy z jerzynami 



• KOSZT  NOCLEGU  W SYWESTROWĄ NOC :

100 zł za pokój 2 os 

• ZAPEWNIAMY  RÓWNIEŻ DOIJAZD  DO 

CENTRUM BYDGOSZCZY I OKOLIC  

WSZYSTKICH PAŃSTWA ZAINTERESOWANYCH NASZĄ OFERTĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 
POD NUMEREM   TELEFONU    052  38 10     111, gastronomia@hotelbrzoza.pl      
HOTEL BRZOZA   UL BYDGOSKA   34   86-061    BRZOZA, www.hotelbrzoza.pl

Księżyc blednie świadomy, iż to nie on dzisiaj będzie błyszczał  

tej nocy najjaśniej, tylko .....

Zabawę poprowadzi profesjonalny DJ – Konferansjer  w

 towarzystwie Dam Dworu...

Napoje i alkohole:
Napoje zimne i gorące -bez ograniczeń

Wódka Sobieski -bez ograniczeń

Piwo -bez ograniczeń

Wino domu – bez ograniczeń

Wino musujące

Whisky – bez ograniczeń


