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Hotel i Restauracja Aleksander zaprasza na 

muzyczną sylwestrową noc 
 

Zakoocz 2017 rok z przytupem! Daj się porwad gorączce niedzielnej nocy i taocz do białego 

rana. Chod, jeśli wolisz porozmawiad z przyjaciółmi przy dobrym alkoholu, w towarzystwie 

specjalnie przygotowanych potraw i tupad nogą do rytmu pod stołem – zapraszamy równie 

mocno.  

Sylwestrowa noc odbędzie się w przestronnych i eleganckich wnętrzach Aleksandra, które na 

tę okazję zostaną szampaosko udekorowane. Rozpoczniemy o 20:00 i będziemy celebrowad 

zmianę daty aż do 5:00. My gwarantujemy znakomite jedzenie, a szampaoską zabawę 

poprowadzi DJ Norian. W programie zabawy i konkursy oraz kultowe przeboje czasów 

najnowszych, jak i XX wieku. Nasz muzyczny szef wyselekcjonuje najbardziej taneczne perełki 

i rozkręci muzyczny kalejdoskop! 

Dla uwiecznienia tej nocy przygotujemy również fotobudkę, która umożliwi wykonanie 

zabawnych i pamiątkowych zdjęd! 

 

Menu Kuchni Aleksander 

Dania ciepłe serwowane do stolików: 

 Noworoczny rosół z ręcznie przygotowanym makaronem 

 Kaczka po królewsku podana na purée z pomaraoczy i brzoskwio aromatyzowana 

cointreau (likierem z gorzkiej pomaraoczy) z kluseczkami półfrancuskimi i bukietem 

warzyw 

 Boeuf strogonow z kluseczkami kładzionymi 

 Barszcz czerwony z pasztecikiem 

 Eskalopki z polędwiczki wieprzowej na musie figowym podane z babką ziemniaczaną 

i bukietem sałat 

 Żur noworoczny na suszonych grzybach 
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Zakąski zimne serwowane przez całą noc: 

 Befsztyk tatarski z chrupiącymi grzankami 

 Sakiewki ze schabu z musem chrzanowym  

 Paluszki z kurczaka w płatkach migdałów 

 Klasyczny śledzik z cebulką 

 Teryna z dziczyzny z żurawiną 

 Sałata królewska z paluszkami krabowymi 

Bufet deserowy: 

 Tiramisu 

 Crème brûlée 

 Krem czekoladowy 

 Sernik z maliną 

Napoje dostępne przez całą noc:  

 0,5 l wódki Sobieski na parę 

 Kawa z ekspresu 

 Herbaty smakowe 

 Soki owocowe  

 Woda niegazowana  

 

Corocznym zwyczajem tuż o północy podamy tort noworoczny oraz lampkę wina 

musującego. 

 

W ramach muzycznej nocy sylwestrowej przygotujemy małą kartę 

alkoholi w specjalnych cenach. 

 

Cena: 390 PLN / para 

Więcej informacji / zakup biletów:  

(54) 412 66 66 lub recepcja@hotel-aleksander.pl lub w recepcji Hotelu Aleksander  

 

Uczestnikom proponujemy nocleg w specjalnej cenie - 179 PLN za dwie osoby. 
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