FELIZ AÑO NUEVO

Przywitaj Nowy Rok w meksykańskim stylu!
Oferta specjalna Hotelu i Restauracji Aleksander

W zimnym grudniu zapraszamy Państwa na świętowanie w gorącym
meksykańskim stylu. Przygotujemy potrawy zainspirowane meksykańskimi
tradycjami gastronomicznymi a nasz DJ zadba o muzyczne akcenty - oprócz
światowych standardów, zaprosimy do salsy i latino.
Zadbamy także o klimatyczne akcenty - eleganckie sale Aleksandra na tę jedną
noc zostaną wzbogacone o kaktusy, sombrero i inne tematyczne gadżety.
Zapraszamy od 20:00 do białego rana! Szampańska impreza gwarantowana!

Plan wieczoru:
wyśmienite potrawy
porywająca muzyka
kuchnia na żywo
konkursy
tematyczne zabawy
¡Buenas noches! - powitalny drink z meksykańskim charakterem
na bazie tequili i Campari
¡Buen provecho! - pierwsze podanie:
aksamitny krem z pomidorów z papryczką Chilli Ancho,
kleksem śmietany, chipsem z wędzonego boczku i grzanką
polędwica wieprzowa w sosie z suszonych pomidorów i kaparów
podana ze smażonymi ziemniaczkami i grillowanymi warzywami

¡Ciento Tapas! – stół przekąsek dostępnych dla Gości od 20:00 i uzupełnianych
całą noc
ranchera - salsa pomidorowa
guacamole - pasta z awokado
tex mex - pasta serowa
frijoles refritos - smażona fasta z czarnej fasoli
chrupiące nachos
oliwki, kapary
deska mięs
deska serów
sałata z marynowaną wieprzowiną
sałata z krewetkami i pomidorkami cherry
maślana sałatka ze smażonej kukurydzy z twardym serem dojrzewającym i nutą
kolendry
¡Mesa dulce! - słodki stół dostępny dla Gości od 22:00 i uzupełniany całą noc
pastel de tres leches – ciasto z prażonymi migdałami
klasyczne babeczki z musem waniliowym i świeżymi owocami
ciasto czekoladowe z likierem Kahlúa
świeże owoce filetowane
¡Platos principales! – potrawy w formie stołu szwedzkiego, od 22:00, uzupełniane
w bemarach przez całą noc
chrupiące tortille pszenne z szarpaną wieprzowiną w ostrym sosie
śliwkowym, z jesienną sałatką i sosem chipotle
żeberka wieprzowe w słodko-pikantnym sosie ze śliwek węgierek podawane
z modrą kapustą duszoną z jalapeno
chili con carne zapiekane serem, z sosem crema blanca
grillowany filet z łososia w sosie miodowo-musztardowym
ryż aromatyzowany mieszanką meksykańskich przypraw
zapiekane ziemniaczki

Atrakcja przed północą - kuchnia na żywo. Kucharze Aleksandra
na oczach Gości przygotują i zaserwują:
kremowe risotto na czerwonym winie z oliwkami, suszonymi pomidorami
i pikantną kiełbasą chorizo

¡FELIZ AÑO NUEVO! – wspólne odliczanie i przywitanie Nowego Roku.
Lampka szampana dla każdego Gościa.
¡Sopa caliente! – meksykańska zupa z mielonym mięsem
serwowana z kociołka po północy

kawa, herbata, woda, sok pomarańczowy i jabłkowy - dostępne dla Gości przez
całą noc
0,5 litra czystej wódki lub wina na parę
sylwestrowe drink menu w atrakcyjnych cenach

Cena: 490 zł / para
CENA DO KOŃCA LISTOPADA: 450 zł / para

Szczegóły:
www.hotel-aleksander.pl
ul. Szpitalna 23,Włocławek
694 439 948

