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SYLWESTER W MARII
Z DJ DAWID GOMUŁKA 

I SAKSOFONISTĄ NA ŻYWO

WITAMY NOWY ROK



WITAMY NOWY ROK 2023

Kolacja serwowana 
Krem z pasternaku z tartym chrzanem 

i bekonem, 

Wolno pieczona wieprzowina w warzywach,

podana z ciepłą sałatką z czerwonej kapusty 

i puree z batatów i chili,

 
Zimna płyta 

Ozorek wołowy z kremem chrzanowym,

Roladka z kurczaka z romanesco i pistacjami,

Dorsz marynowany z podgrzybkami, 

Filet z matiasa w jogurcie z jabłkiem i

groszkiem cukrowym, 

Decha mięs pieczonych i pasztetów 

z marynatami własnej produkcji 

i wyborem sosów 

Danie gorące w nocy 
Solianka, zupa z trzech rodzajów mięs

z wędzoną kiełbasą, ogórkami i pomidorami 
  

MENU
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MENU
Bufet sałatkowy: 

Sałatka tabulech z miętą i granatem, 
Sałatka z kaszy pęczak z jabłkiem soją i oliwą
z pestek wiśni,
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem
grzankami, parmezanem i sosem
jogurtowym,
Sałatka nicejska z marynowaną fasolą,
jajkiem i wędzonym łososiem, 
Sałatka śródziemnomorska: świeże warzywa,
oliwki, słony ser, 

Kącik wege 
Smalec z fasoli,
Pasztet grzybowy,
Kotleciki buraczane z sosem tatarskim, 
Pasta z prażonego słonecznika,
Falafel z cieciorki z salsą mexicana 
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MENU
Bufet wiejski 

Wybór wędlin z naszej wędzarni, 
Szynka pieczona z sosami,
Smalec i ogórki kiszone,
Wiejskie pieczywo
Bigos staropolski z grzybami,
Golonki w piwie z warzywami
Żeberka duszone na kapuście 
Żur z białą kiełbasą ,
Pierogi opiekane ,
Bufet ukraiński 

 
Bufet słodki 

Mini deserki: 
Panna cotta truskawkowa, 
Creme brulee z Jackiem Danielsem, 
Mus tiramisu z prażonymi orzechami, 
Mus czekoladowy z wiśnią i amareną,
Wybór ciast i świeżych owoców sezonowych,
Lody z dodatkami 
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BAR
Bez ograniczeń: 
Wino,
Wódka wytrawna,
Piwo lane Tyskie,
Soki owocowe, 
Woda mineralna, 
Kawa i herbata z dodatkami, 

BARMIX - HIT SEZONU
Twój automatyczny barman, który będzie

serwował kolorowe drinki!
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INFO
Cena za osobę: 450 zł
Start: 20:00
Sala: Pałac 
Muzyka:  DJ Dawid Gomułka z
Leszna /Moc Muzyki/
członek "Takich Dwóch"
Saksofonista, Daniel Pabierowski
DANSAX

Rezerwacje:
mailowo: hotel_maria@op.pl
telefonicznie: 74 665 01 00

Hotel Maria
ul. Wrocławska 134b
58-306 Wałbrzych


