Sylwester 2022/2023
MENU
Kolacja sylwestrowa I
Krem marchewkowy z soczewicą oraz imbirem z chipsem z boczku
Policzki wołowe w sosie winnym podane na kluseczkach Gnocchi z blanszowanym szpinakiem oraz
pieczonymi warzywami

Opcja wegetariańska
Krem marchewkowy z soczewicą oraz imbirem z chipsem z jarmużu
Green curry z groszkiem cukrowym, edamame, bazylią oraz tofu

Kolacja sylwestrowa II
Piccata z indyka w kremowym sosie z czerwonej papryki podana z gratin ziemniaczaną oraz kruchymi
sałatami z warzywami

Opcja wegetariańska
Gnocchi z pieczoną papryką, szpinakiem i boczniakami

Dania serwowane na bufecie
Mix pierogów z okrasą z cebulki

Zimny bufet
Grzanki z serkiem ziołowym oraz łososiem i wiązką ziół
Croissant z szarpaną kaczką ,marynowaną czerwoną kapustą i sosem umami
Trufle z koziego sera z chili oraz z ziołami w otoczce pistacjowej
Pate z kurzych wątróbek z konfiturą porzeczkową na kruchym spodzie
Tarty w wersji wegetariańskiej oraz mięsnej
Mini burgerki wołowe
Koreczki capresse
Deski serów żółtych oraz pleśniowych z winogronami
Deski różnorodnych wędlin w towarzystwie sosu z suszonej śliwki oraz pieprzu młotkowanego
Sałatka cezar
Sałatka grecka
Sałatka ryżu dzikiego z edamame, warzywami i orzechami nerkowca
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Słodki kącik
Babeczki z kremem i owocami
Mini eklerki
Panna cotta z musem owocowym
Sernik
Szarlotka

Napoje:
Kawa z ekspresu
·Herbata Sir Williams (czarna, zielona, owocowa, biała, mięta)
·Dodatki: cytryna, cukier (biały, trzcinowy), mleko
Woda niegazowana, gazowana z cytryną - BEZ LIMITU
Soki owocowe - BEZ LIMITU
Wódka, wino, piwo - BEZ LIMITU

O Północy kieliszek wina musującego dla każdego oraz
pokaz fajerwerków!
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REZERWACJA
Aby zarezerwować bilet na Sylwestra POLSKIE WESELE 5.0. w Bistro Piast należy
Telefon rezerwacyjny działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 –
nr telefonu 793-310-624. Warto zapytać o dostępne miejsca.
Następnie należy :
1. Wysłać maila z rezerwacją na adres: sylwester@lastrada.pl w tytule wpisując imię i nazwisko oraz
ilość miejsc, które chcemy zarezerwować
1.1 Po wysłaniu maila prosimy oczekiwać na maila potwierdzającego rezerwację.
1.2 UWAGA: rezerwacja od momentu potwierdzenia jest ważna 3 dni. W tym czasie prosimy o uiszczenie
opłaty.
Np. Maila z potwierdzeniem otrzymano dnia 14.09. Rezerwacja będzie ważna do dnia 17.09 do godziny
24.00.
2. Opłata za bilety:
2.1 Gotówką:
W Bistro Piast, ul. Piastowska 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:30
(po wcześniejszym umówieniu się z managerem)
2.2 Przelewem:
LaStrada Catering Sp. z o.o.
ul. Piastowska 47
30-067 Kraków
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 42 1090 2053 0000 0001 3621 0447

tytuł przelewu: Bistro Piast – Bilet Sylwestrowy – imię i nazwisko osoby rezerwującej – ilość osób
np.
Bistro Piast – Bilet Sylwestrowy – Anna Kowalska – rezerwacja – 2 osoby
3. W mailu potwierdzającym zostanie umieszczona informacja o dostępności biletów i cenie.
4. Liczy się kolejność dokonywanych rezerwacji.
5. Organizator zastrzega możliwość odwołania balu w przypadku obostrzeń narzuconych przez Państwo
lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku zakupiona rezerwacja podlega 100% zwrotowi.
6. Ilość miejsc ograniczona.
7. Wszystkie produkty w formie bez ograniczeń , dotyczą możliwości spożycia wyłącznie w godzinach
trwania imprezy 20:00- 4:00

