I Bal Charytatywny
dla
Hospicjum Cordis
Szyb Bończyk
ul. ks. Norberta Bończyka 13
41-400 Mysłowice

6. 02. 2016 r.
godz. 19. 00
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MENU
APERITIF
wino musujące

PRZYSTAWKA
carpaccio z buraka

OBIAD
krem z żurku z chipsem z boczku
gnochi buraczane
udko z kaczki
groszek cukrowy

DESER
szarlotka w kokilkach z kruszonką

ZIMNA PŁYTA BUFET
półmisek mięs pieczonych
schab pieczony z śliwką po staropolsku
karczek tradycyjny
pierś z indyka z morelą
półmisek wędlin
szynka wiśniowa, szynka miodowa, boczek rolowany, kiełbasa wiejska
tymbalik drobiowy
szynka nadziewana masłem chrzanowym zawinięta w roladki
pasztety pieczone
deska serów pleśniowych
śledź po japońsku
śledź po sułtańsku
sałatka grecka
sałatka makaronowa
jajka faszerowane
ogórki kiszone
smalec własnego wyrobu
masło
pieczywo jasne i ciemne
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NAPOJE GORĄCE
kawa, herbata (bez ograniczeń)

NAPOJE ZIMNE
1l na osobę
napój 0.2 l (cola, fanta, sprite )
soki owocowe 0.2 l (jabłko, pomarańcza ,grapefruit)
woda gazowana i niegazowana 0.2 l
KOLACJA
boeuf stroganow
krem z białych warzyw z migdałami prażonymi
ALKOHOL
aperitif wino musujące 1 lampka (100ml na osobę)
wino czerwone 1 lampka (150ml na osobę)
do kolacji dodatkowo wódka wyborowa ( 0.5 l na parę*)

*do wyboru

whisky William Lawson's 0.5 lub butelka wina 0.75 l na parę*
chęć wymiany butelki wódki na inny alkohol prosimy zgłaszać obsłudze.
Istnieje możliwość zakupu alkoholu po cenie promocyjnej:
Wyborowa 0.5 l - 30 zł
whisky William Lawson's 0.5 l – 40 zł
wino Palacio białe, czerwone półsłodkie - 25 zł
wino Merlot półwytrawne czerwone - 25 zł
Wino Chardonnay białe wytrawne - 25 zł
napoje gazowane 0.2 l - 4 zł
soki 100% 1 l – 10 zł
drinki wykonane przez barmana

Gości będzie zabawiał DJ Arturo.
Wśród atrakcji m.in. fotobudka i show - niespodzianka.
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WPŁATY

cena : 200 zł za 1 osobę
w tym:
100 zł organizacja Balu Szyb Bończyk
100 zł darowizna na rzecz Hospicjum Cordis

PRZELEW NA 2 KONTA - KWOTA ZA 1 OSOBĘ:
BRAKS : 100 zł za 1 osobę
BRAKS Restauracje Halina Sikora
ul. ks. N. Bończyka 13
41-400 Mysłowice

Nr konta: PKO BP 64 1020 2528 0000 0302 0016 8898
Tytułem „ I Bal Charytatywny - imię i nazwisko uczestnika Balu”
Hospicjum : 100 zł za 1 osobę
Hospicjum Cordis
ul. T. Ociepki 2
40-413 Katowice

Nr konta: BZ WBK 35 1090 2590 0000 0001 3111 8826
Tytułem „Darowizna - imię i nazwisko uczestnika Balu”

REZERWACJE I INFORMACJE
tel. 519-116-713 e-mail: biuro@szybbonczyk.pl

INFORMACJE ZE STRONY HOSPICJUM CORDIS
tel. 607 088 735

e-mail: marketing@hospicjumcordis.pl
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