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SYLWESTROWY BAL WENECKI
W tajemnicy zdradzimy, że… rozpoczęliśmy już Sylwestrowe odliczanie! W tym roku,
31 grudnia, zapraszamy na Sylwestrowy Bal Wenecki: elegancki i niedopowiedziany, 

olśniewający i zagadkowy. Magiczny! Pod osłoną zimowej nocy, we wnętrzach
Concordia Design, w intrygującej atmosferze i przy nieoczywiście włoskim menu 

przywitamy rok 2018!  

WENECKI SCENARIUSZ BALOWY
Sylwestrowy Bal otworzymy powitalnym koktajlem Belliniego i subtelnymi

dźwiękami ze sceny. Zgodnie z ceremoniałem zaprosimy Państwa do kuszących
zapachami i smakami stołów, a potem oczywiście na parkiet.

O pierwsze zadba niezastąpiona Concordia Taste, a o drugi grający na żywo muzycy 
wraz z DJem. Między weneckimi lustrami i ażurami masek, w migocącym świetle

i łagodnym cieniu będzie czas na kuluarowe rozmowy, ukradkowe spojrzenia,
zalotne uśmiechy i zdecydowanie niedyskretne popisy taneczne. Wenecka tajemnica 
dobrej zabawy! O północy przechylimy kieliszki w noworocznym toaście i powitamy 

Rok 2018 – uchylający właśnie rąbka swojej tajemnicy. Skrycie liczymy, że ten
niezapomniany wieczór spędzicie z nami! 

BALOWY PARKIET 
Tanecznym krokiem w Nowy Rok wprowadzi nas, grający na żywo, zespół muzyczny 

„Goście”! Ich sceniczny znak rozpoznawczy to wulkan energii, którym dzielą się
podczas występów. Na parkiecie nie zabraknie więc klasyków gatunku, znanych

przebojów, urokliwych melodii i hipnotyzujących dźwięków. Balowy szyk uzupełnią 
DJskie sety – parkiet będzie zapełniony! 

http://goscie.info/video/ 

WENECKIE MENU
POWITALNY KOKTAJL: 

Koktajl Belliniego 

MENU:
BUFET ZIMNY

Melon z szynką prosciutto
Sałatka z papryki z czosnkiem i kaparami(V)

Caponata na kruchym ciastku(V)
Crespelle alla bolognese

Roladki z koziego sera w cukinii(V)
Krewetka na sosie pomidorowo-oliwkowym

BUFET GORĄCY:
ZUPA

Pomidorowe Minestrone na parmezanie(V)

DANIA GŁÓWNE
Kurczak Cacciatore

Roladki wieprzowe z szynką parmeńską w sosie szałwiowym
Wątróbka po wenecku 

Makaron penne arabiatta z tuńczykiem
Dorsz z kaparami i czarną oliwką oraz masłem ziołowym

Gnocchi z oliwą i ziołami (v)
Warzywa śródziemnomorskie (v)

Ryż z warzywami (v)

DESERY
Tiramisu

Mus czekoladowy z karmelizowaną pomarańczą
Profiterolki z sosem czekoladowym

Panna Cotta

DANIA PO PÓŁNOCY 
Pikantne włoskie flaczki

Wybór pieczonych mięs w stylu włoskim 

OPEN BAR (DOSTĘPNY PRZEZ CAŁĄ NOC BEZ OGRANICZEŃ):
wino białe/czerwone, wódka, whisky, gin, rum, vermouth, piwo, 

NAPOJE BEZALKOHOLOWE:
Kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane

CENA:
I pula biletów 350 zł / osoba (ilość ograniczona)

II pula biletów 390 zł / osoba
Cena zawiera: 
welcome drink

menu 
open bar

muzyka na żywo
DJ

REZERWACJE I SPRZEDAŻ:
Restauracja Concordia Taste

restauracja@concordiataste.pl
tel. 607 450 014 

ul. Zwierzyniecka 3 | Poznań


