
Новий рік Чікаго 2020 

 

 Ми пропонуємо гостям зробити коротку екскурсію в ці легендарні 

часи, відчути себе їх частиною, приміряти їх звичаї і відчути биття пульсу 

Чікаго 30-х років. 
 

 Жоден гість не зможе бути присутнім на святі, не сказавши при 

вході пароль "Тут подають міцний чай?" 
 

 Протягом усього вечора пропонується безліч конкурсів як для 

дорослик так і для дітей, незабутні сюрпризи, новорічний аукціон, 

інтелектуальні перестрілки, конфеті – шоу, і звичайно ж, море грошей.... 
 

 Музика вечора - стилізовані мелодії і ритми, популярних в 

30-і роки, разом з міксами сучасних хітів. 

 Хто буде наступним Доном Мафії – вирішувати саме Вам!  

 

Ведучий: 

Ярослав Василик 

Діджей: 

Tom Sawyer 

 

Вартість Новорічного вечора з особи: 

- Дорослі 2500,00 грн.; 

 

- Діти з 6 до 12 років 50% вартості 1250,00 грн.; 

 

- . Діти до 6 років безкоштовно. 

 

Початок о 21:30 год. 

 

 

 



Новорічне меню *  New Year menu 

Холодні закуски *  Cold appetizers 

Канапе з червоною ікрою / Caviar canape 
40g 

Роли зі шпинатом та лососем / Spinach salmon rolls 

50g 

Сирне плато / Cheese plateau 

(дор блю, ементаль, брі, шевру) / (Dorblu, emmental, brie, chevre) 

100g 

Язик заливний / Jellied beef tongue 
100g 

Паштет з кролика у фісташках з манговим соусом / 

Rabbit pate in pistachios with mango sauce 

75g 

М’ясна тарілка / Meat platter 

(ростбіф, буженина) / (roast beef, roast pork belly) 

100g 

Маринована слива / Pickled plum 

50g 

Салат * Salad 

Мікс салат з слабосоленим лососем / Mixed salad with salted salmon 

250g 

Олів’є з телятиною / Salata de boeuf 

150g 

Гаряча закуска на вибір * Hot appetizer to choose 

1. Гусяча грудка з крамелізованими яблуками / Goose breast with caramelized apples 

100 /100g 

2. Філе сібаса з мусом з зеленого горшку / Seabass fillet with green pea mousse 

75/50g 

3. Сир камамбер в мигдалевих пластівцях / Camembert cheese in almond flakes 

75/50g 

Основна страва на вибір * Main course to choose 

1. Телятина Шато Бріан з морквою бейбі та соусом з білих грибів / 

Chateaubriand beef with baby carrots and mushroom sauce 

100/50/50g 

2. Рулет з качки та ягідним  соусом / Duck roll with berry sauce 

100/50g 

Алкогольні напої (для двох) * Alcoholic drinks (for two) 

Ігристе вино / Sparkling wine 0,75l 
 

Безалкогольні напої * Soft drinks 

Вода газована / Carbonated water   0,5l 

Вода негазована / Still water 0,5l 

 

Меню на одну особу * Menu per person 


