31.12.2019 zahájení večera 19:00 hod!

Vážení hosté a obchodní přátelé,

srdečně Vás zveme na silvestrovskou oslavu v Hotelu Adria na Václavském náměstí, která je letos věnována pražské
kabaretní scéně minulých let. Moderovat večerní oslavu bude Fešák Rudy, jenž zaručuje pestrý program v podobě lidových
písní a tanců z doby vyhlášených pražských kabaretních scén. Účinkující vystupují ve stylizovaných pražských krojích.
Mimo hudebních a tanečních vystoupení mají hosté možnost zapojit se do veselých soutěží. O Vaši zábavu se také
postarají šikovní umělci a hudebníci, kteří se věnují interpretaci nejslavnějších kupletů, popěvků a písní devatenáctého a
první poloviny dvacátého století. Připravili jsme pro Vás veselou regionální pražskou zábavu s opravdu velkou porcí
špičkové gastronomie a neodolatelných pochoutek.

GALA-VEČEŘE V PRAZE
„Místo, kde se svět točí kolem dobrého jídla.“

PROGRAM Silvestrovského večera 2019 v Hotelu Adria

Galavečer zahájíme welcome drinkem v 19:00hod na recepci hotelu za přítomnosti tanečnic v krojích. Během večera
hosté zhlédnou bujaré hudební vystoupení, budou se moci účastnit pivní soutěže a nechat se tak přenést do dob svátečního
pražského měšťáckého života 19. - 20. století. Večerní veselí moderuje Fešák Rudy v ruském, německém a anglickém
jazyce. Prostory hotelu s tématickou výzdobou, obsluha v dobových kostýmech, veselá živá hudba v průběhu večera,
taneční parket v hotelové recepci, špičková gastronomie **** hotelu – to vše je záruka zábavné silvestrovské párty, na
kterou budou hosté rádi vzpomínat.
PROGRAMOVÉ VSTUPY V PRŮBĚHU VEČERA
 Welcome drink, občerstvení a hudebníci v hale, usazení hostů do restaurace
 Seznámí hosty s programem, písně pražských kabaretů + soutěž pro hosty
 Vystoupení tanečnic - tanec Charleston
 Hudební vystoupení s písněmi – pražské šlágry + soutěž pro hosty
 Disco v hotelové hale

TRITON Restaurant

(menu 7 chodů)

Storno podmínky stravování SILVESTR 2019 - 31.12.2019:
(Neplatí pro rezervace spojené s ubytováním!)
Rezervaci garantujeme pouze na základě složené předplatby.
V zálohové platbě účtujeme cenu menu x počet osob.
- při stornu garantované rezervace 25 - 17 dnů před 31.12.2019 účtujeme
poplatek 50% z celkové ceny objednávky
- při stornu garantované rezervace 15 - 0 dnů před 31.12.2019, nebo v případě,
že se hosté vůbec nedostaví, účtujeme poplatek 100% z celkové ceny
objednávky. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na níže
uvedených číslech nebo e-mailu.

Pro ubytované hosty připravujeme bohatou novoroční snídani
v prodlouženém čase 7:00 - 11:00hod.

220,- EUR /osoba
Uvedené ceny jsou včetně DPH a zahrnují:
 silvestrovský welcome drink
 uvítací občerstvení v hotelové hale
 celovečerní gastronomii špičkové kvality
 zábavná programová vystoupení
 dárek pro každého hosta půlnoční
přípitek

Těšíme se, že rozloučení s rokem 2019
a přivítání roku nového oslavíte s námi.

GALA-VEČEŘE V PRAZE
Silvestrovský WELCOME DRINK
Občerstvení k přivítání v hale hotelové recepce
• sousto z červené řepy • sýrové sousto
• kanapka se šunkou • kanapka Chorizzo
• ovocné minišpízy

SILVESTROVSKÉ MENU (7 chodů)
Amouse bouche - Espuma z bílých lanýžů/granité z hřibů/petrželkový olej
1. Tatar z uzeného úhoře s Kalahari solí/mléko/jablko/křen/brusinky/šafrán/ Crème fraîche
2. Terina z uzených kachních prsou/Beluga čočka – vanilka/Cassis jues/Lardo špek
3. Dvojité consomé z kamzíka/černý kořen/vlašský ořech/ostružina/višeň
4. Mušle sv. Jakuba/žampión/sepie/petrželka/lanýž/
makamadové ořechy/Grand Marnier želé/ kaviár Imperiál
5. Pomalu pečený srnčí hřbet/X.O. jues/smržová pěna/bílý chřest/bramborová špička
6. Čokoládový Tarte Varlhona/sušené tomaty/oxalis/maliny
Petit Four
PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK: láhev Bohemia sekt 0,20 l
POVZBUZENÍ PO PŮLNOCI: 7. Telecí guláš/Spätzle/kysaná smetana/minipaprička

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020!

