
NEW YEAR
2021

Let's Celebrate!

 Кавер гурт «Terry Band

Cover Show» за участ�
учасника «Голос Країни»

Романа Миляна
 Саксофон�ст

 DJ

Р�зноман�тн� конкурси, сюрпризи � звичайно ж,

море емоц�й та посм�шок.

Ведучий вечора:

Учасник «Голос Країни»
Роман  Милян

Варт�сть Новор�чного вечора з особи:

Доросл� - 2000,00 грн.; 

Д�ти з 6 до 12 рок�в - 1250,00 грн.;

Д�ти до 6 рок�в - безкоштовно.

Початок о 21:00

EUROHOTEL



 

Новорічне меню *  New Year menu 

Холодні закуски *  Cold appetizers 

Закуска Бон Апетіт / Bon Appetit appetizer 
(сир моцарела з соусом песто, сир дорблю, сир брі, оливки, брезаола, прошуто крудо, гріссіні) *  

(mozzarella cheese with pesto sauce, dorblyu cheese, brie cheese, olives, brezaola, prosciutto crudo, 

grissini) 

100g 

Канапе з червоною ікрою / Caviar canape 
40g 

Роли з лосося та ікорним кремом / Salmon rolls and caviar cream 

(лосось слабосолений, крем сир, ікра тобіко) * (lightly salted salmon, cream cheese, tobiko caviar) 

50g 

Ростбіф з ягідним соусом / Roast beef with berry sauce 

100g 

Пате з курячої печінки / Сhicken liver pate 
(ягідним соусом та тостами) * (berry sauce and toast) 

75g 

Маринована слива / Pickled plum 
50g 

Салат * Salad 

Салат з тунця та авокадо / Tuna and avocado salad  
(рукола, груша, помідор чері, яйце перепелине, соус Барто) *   

(arugula, pear, cherry tomato, quail egg, Barto sauce) 

200g 

Олів’є / Olivier 
150g 

Гаряча закуска на вибір * Hot appetizer to choose 

 Медальйон з телятини, стрючковою квасолею, морквою бейбі та 

журавлинним соусом /  

Veal medallion, beans, baby carrots and cranberry sauce 
75/75g 

 Філе сібаса з картопляним пюре, броколі та шафрановим соусом /  

Seabass fillet with mashed potatoes, broccoli and saffron sauce  
75/75g 

 

 

 

 



 

Основна страва на вибір * Main course to choose 

 Телятина в зеленій скоринці з овочевим соте /  

Veal in a green crust with vegetable stew 
(баклажан, цукіні, перець болгарський, соус ткемалі) *  

(eggplant, zucchini, bell pepper, tkemali sauce) 

75/50/50g 

Філе лосося на шпинатній подушці з кедровим горіхом /  

Salmon fillet on a spinach pillow with pine nuts 
100/50g 

 

Десерт / Dessert 
 

Святковий торт та фрукти / Holiday cake and fruit 

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

Ігристе вино / Sparkling wine  
0,5 bottles 

 

Безалкогольні напої(для двох)  * Soft drinks (for two) 

Вода / Water 
0,5l 

Лимонад / Lemonade 
0,5l 

 

Меню на одну особу * Menu per person 

 

 

 


