
SYLWESTER W SALI BALOWEJ 

w godz. 21:00 – 3:00 

na żywo LATINO SHOW BAND  

przeplatana muzyką mechaniczną proponowaną przez OSMARA 

CENA :  

150ZŁ / OSOBA 

95ZŁ / OSOBA – dla posiadaczy karty Klubowej 

MENU* 

-rożek ciasta filo faszerowany szpinakiem i fetą podany z dressingiem 
jogurtowo-ogórkowym 

-słony korpusik z pastą twarożkową i paprykową z bazylią i rozmarynem 

-różyczka marynowanego łososia z musem jabłkowo-chrzanowym 

-krewetki tiger podane z melonem i sosem miodowym ze świeżymi 
ziołami w kieliszku 

-polędwiczka wieprzowa pieczona z szałwią w szynce włoskiej podana z 
sosem z granatów 

-schab z morelą i orzechami pod lekką galaretą 

-roladka drobiowa z papryką, szpinakiem i grzybami 

-sałatka z grillowanym indykiem kandyzowaną gruszką i serem 
pleśniowym 

-sałatka włoska z szynką parmeńską parmezanem i balsamico 

-pieczywo, masło 

*nie ma możliwości zamiany lub modyfikacji menu 

 BILETY 

Bilety można nabyć od 2 listopada do 20 grudnia włącznie w recepcji fitness 

Spójnia. Liczba miejsc ograniczona!!! 

Do nabycia jednego biletu w promocyjnej cenie upoważnia jedna karta 
członkowska, którą trzeba okazać przy zakupie w recepcji fitness. 



Odpowiadając na Państwa sugestie z lat ubiegłych w tym roku ten wieczór 
będzie przebiegał w następujący sposób. 

OPIS WIECZORU SYLWESTROWEGO 

Klub otwarty będzie od godz. 20:00.  

Każdy z uczestników otrzyma opaskę na rękę w celu identyfikacji. 
Osoby, które nie będą posiadały opaski będą zmuszone do opuszczenia 

lokalu. 

Wzorem roku ubiegłego szatnia znajdować się będzie w środkowej sali. 
Sala „barowa” przekształcona będzie w lobby gdzie będzie można 

porozmawiać lub odpocząć. Muzyka będzie jedynie w tle. 

Sala balowa to duża sala fitness. 

Namawiamy Państwa do składania zamówienia na alkohol i napoje w w/w terminie tj. 

2.11-20.12  Pozwoli nam to przygotować Państwa stoły zgodnie z zamówieniem w odpowiednie 

szkło a przy okazji unikniemy na początku imprezy kolejek przy barze. 

W czasie wieczoru będą czynne dwa bary: 

-pierwszy w lobby czyli sali „barowej” gdzie będzie prowadzona sprzedaż napoi ciepłych oraz 

alkoholu i drinków na tzn. lampki 

-drugi na sali balowej gdzie będzie prowadzona sprzedaż tylko w postaci całych butelek 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WNOSZENIA SWOJEGO 

ALKOHOLU POD RYGOREM KONFISKATY 

 

PONIŻEJ CENY ALKOHOLU Z NASZEJ KARTY 

Wino musujące Dorato  0.7l                                                                                              30zł 

Wódka wyborowa 0.5l                                                                                                        40zł 

Johny Walker  0.7l                                                                                                             140zł 

Jamenson  0.7l                                                                                                                    150zł 

Wino czerwone wytrawne Alfredo Włochy  0.7l                                                             60zł 

Wino czerwone wytrawne Castillo del Rey Hiszpania  0.7l                                            45zł 

Wino białe wytrawne Chardonnay Francja  0.7l                                                              45zł 

Wino czerwone półsłodkie Louis Legrand  Francja                                                         45zł 

Litr wody lub soku pomarańczowego lub jabłkowego                                                   10zł 

Coca-cola, sprite, tonic 0.2l           butelka                                                                           4zł 


