★★★★★

Hotel HOFFMEISTER & Spa

Silvestrovské menu
Uvítací přípitek
★★★★★

Finger food
Terinka z husích foie gras s lesním ovocem
Krevetový ceviche s avokádem a chilli
Chobotnice s kaviárem a zázvorem
★★★★★

Studený bufet a saláty
Pražská šunka s křenem
Variace českých a francouzských sýrů s hroznovým vínem a ořechy
Marinovaný losos s koprem a kapary
Šneci po Burgundsku
Grilované krevety se zázvorem a chilli
Carpaccio ze sušeného hovězího masa s olivami a artyčoky
Ústřice na ledu s limetkou
Listový salát se sušenými rajčaty a hoblinkami parmezánu
Kuskusový salát s plody moře a grilovanou zeleninou
Zeleninové crudité s variací dressingů
★★★★★

Polévka
Čočková polévka se slaninovými krutóny
★★★★★

Hlavní chod
Grilovaný rib eye steak s lanýžovým bramborem, fazolkovými lusky a houbovým ragú
nebo
Filátko z mořského vlka s belugou, mušlí sv. Jakuba, chřestem a limetkovou omáčkou
★★★★★

Alergeny obsažené v jednotlivých jídlech jsou uvedeny u pokrmů.
Pod Bruskou 7, CZ-118 00 Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420 251 017 111, Fax: +420 251 017 120
E-mail: info@hoffmeister.cz , Web: http://www.hoffmeister.cz

★★★★★

Hotel HOFFMEISTER & Spa

Dezerty
Čokoládová fontána s čerstvým ovocem a smetanovým mousse
Meloun plněný ovocným salátem se sektem a vodkou
Výběr mini dezertů
★★★★★

Nealkoholické nápoje

Alkoholické nápoje

Minerální voda perlivá / neperlivá
3 druhy džusů
Soft drinky, široký výběr
Teplé nápoje na objednávku
Neomezená konzumace

Točené pivo Pilsner Urguell
Široká nabídka českých, moravských,
italských a chilských vín
Nabídka šumivých vín (česká, italská)
Neomezená konzumace
★★★★★

Ladies & Gentlemen koktejl bar
Mojito
Cuba Libre
Sex on the Beach
Margarita
Cosmopolitan
Caipirinha
Aperol Spritz
Kir Royale
Screwdriver
Neomezená konzumace
★★★★★

Večerní program:
19:30 – Slavnostní zahájení Silvestrovského večera
21:00 – 22:30 – podávání hlavního chodu
23:59 – odpočítání konce roku
00:00 – půlnoční přípitek a hotelový ohňostroj na hotelové terase
01:30 – ukončení programu
Živá hudba Marie Koldové s doprovodem

Cena menu 3 900,- CZK / za osobu
Pod Bruskou 7, CZ-118 00 Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420 251 017 111, Fax: +420 251 017 120
E-mail: info@hoffmeister.cz , Web: http://www.hoffmeister.cz

