PRZYWITAJ NOWY ROK W SAMYM SERCU KRAKOWA!

NEW YEAR’S EVE GALA DINNER IN THE HEART OF CRACOW!

Restauracja Tradycyja ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolację Sylwestrową 2018/2019,
która odbędzie się w sercu Krakowa na Rynku Głównym.

Przyjęcie rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:30

Koszt zaproszenia to 380zł od osoby. Cena zawiera kawę, herbatę, wodę.
Przewidywane są również atrakcyjne promocje na koktajle.
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia

Open baru (piwo, wino, wódka, soft drink) w cenie 60 zł/os.
Kolacja Sylwestrowa odbędzie się w pięciu salach.

Początek Nowego Roku będą Państwo świętować przy kieliszku prosecco.

ZAPRASZAMY!

The Tradycyja restaurant has the honour to invite you to New Year’s Eve Dinner 2018/2019,
which will take place right in the heart of Cracow, on Main Market Square (Rynek Główny).
The party will start on 31 December at 7.30 pm.

The price per person – 380 pln. It includes coffee, tea, water.
We provide extra offer for cocktails at the bar.

There will be a possibility of buying an open bar for 60 zl per person

(beer, wine, vodka, soft drink).

The party will be held in five rooms.

You will celebrate the beginning of the New Year over a glass of prosecco.

JOIN US!

MENU I *
PRZYSTAWKA 20:00 / STARTER 08:00 PM **

Roladka z kaczki z pistacjami, żelem z czarnej porzeczki i pudrem z rozmarynu
Duck roulade with pistachioss, with black currant gel and powdered rosemary

ZUPA 21:00 / SOUP 09:00 PM

Esencjonalny bulion z bażanta z pierożkami i sphagetti warzywnym
Essential pheasant broth with dumplings and vegetable spaghetti

DANIA GŁÓWNE 22:00 / MAIN COURSE 10:00 PM

Kotleciki jagnięce marynowane w mięcie i świeżych ziołach
z torcikiem szpinakowym, dufinkami ziemniaczanymi i sosem jeżynowym
Lamb chops marinated in mint and fresh herbs served with spinach cake,
Mashed potato balls and blackberry sauce

DESER 23:00 / DESSERT 11:00 PM
Torcik malinowy
Raspberry gateau

DANIE GŁÓWNE II 01:00 / MAIN COURSE II 01:00 AM
Duszona wołowina z kaparami i kwaśną śmietaną
Braised beef with capers and sour cream

MENU II *
PRZYSTAWKA 20:00 / STARTER 08:00 PM **

Terina z sandacza z szyjkami rakowymi, szpinakiem oraz delikatną sałatą z sosem koktajlowym
Zander and crayfish terrine with spinach, salad and cocktail sauce

ZUPA 21:00 / SOUP 09:00 PM

Krem z borowików z mieszkiem grzybowym
Cream of porcini mushrooms soup

DANIA GŁÓWNE 22:00 / MAIN COURSE 10:00 PM

Filetowany pstrąg potokowy z kapustą pak-choi, pure z kalafiora
lub kalafior grilowany z esencją rybną
Brown trout fillets with pak choi, cauliflower puree cauliflower or roasted
with Fish essence cauliflower

DESER 23:00 / DESSERT 11:00 PM
Torcik palona biała czekolada
Smoked white chocolate gateau

DANIE GŁÓWNE II 01:00 / MAIN COURSE II 01:00 AM

Strudel z łososiem i warzywami na sosie z czerwonego pieprzu
Salmon and vegetables strudel on red pepper sauce

MENU III *
PRZYSTAWKA 20:00 / STARTER 08:00 PM **

Torcik z pieczonego buraka z musem z koziego sera,
karmelizowanymi orzechami i miodem gryczanym
Bake beet cake with goat cheese mousse, caramelised nuts and buckwheat honey

ZUPA 21:00 / SOUP 09:00 PM

Krem z kalarepy z chutney jabłkowym
Cream of kohlrabi soup with apple chutney

DANIA GŁÓWNE 22:00 / MAIN COURSE 10:00 PM
Risotto z leśnymi grzybami i świeżym tymiankiem
Risotto with forest mushrooms and fresh thyme

DESER 23:00 / DESSERT 11:00 PM
Sernik chałwowy
Halva cheesecake

DANIE GŁÓWNE II 01:00 / MAIN COURSE II 01:00 AM

Pikantny barszcz czerwony z mixem pierogów (ruskie oraz z kapustą i grzybami)
Spicy beetroot soup with dumplings mix (“ruskie”, and cabbage and mushrooms)

OPEN BAR bez limitu w cenie 60zł/os
Wódka, whiskey, gin, wino, piwo, cocktaile, soki, kawa, herbata.

OPEN BAR no limits - 60 pln/per.
Vodka, whiskey, gin, wine, beer, cocktails, juice, coffee, tea.
*Wybór menu należy potwierdzić do 12.12.2018
** Podane godziny są godzinami orientacyjnymi
*Menu selection should be confirmed to 12th December 2018
** Given time schedule is approximate

Rezerwacja i sprzedaż:
Reservation:
tel. / phone: +48 12 424 96 16, mobile: +48 728 873 873
rezerwacja@tradycyja.pl
Rynek Główny 15, 31-008 Kraków
www.tradycyja.pl

