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CTKiR Browar Probus 
 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na 
 
 

Bal  Sylwestrowy 2016-go roku  
w stylu You Can Dance 

 
W tym czasie całonocną zabawę będzie umilał Państwu  

 
 
 

Dj Peet 
 
  
 

 
 

  w trakcie niezapomnianej zabawy sylwestrowej  konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami 

 
 

 
 

 
 w cenie serwowane będą również: 

 
soki owocowe, woda gazowana i niegazowana,  

 
napoje gazowane,  
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kawa, herbata, ciasto,  

 
lampka szampana i 0,5 l wódki dla pary 

 
oraz piwo bez limitu 

 
 

Oczekujemy Państwa od godz. 19.00  
 

Planowane zakończenie ok godz. 03.00 
 
 

Cena Balu Sylwestrowego 540 zł/parę * 
*zniżki już od 2 par. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
kontakt telefoniczny  

+48 71 721 54 00 lub +48 667 880 997 
 

recepcja@probus.olawa.pl 
 

 

 
dla gości sylwestrowych oferujemy noclegi w atrakcyjnych cenach * 

więcej informacji o cenach pokoi:  
recepcja@probus.olawa.pl 
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Menu sylwestrowe CTKiR Browar Probus 

 
 

Przystawka 
Tatar z wędzonego śledzia, serwowany na carpaccio z pieczonego w rozmarynie buraka, 

serwowany z salsą verde oraz grzanką ziołową   
 
 

Zupa 
Zupa krem z grillowanego, kalafiora serwowana z chipsem wołowym, kalafiorem w towarzystwie 

domowego wypieku pieczywa 
 
 

Danie główne  
Grillowana polędwica wieprzowa otulona boczkiem, serwowana z fasolką szparagową, 

zapiekanką ziemniaczaną oraz sosem z czerwonego, redukowanego wina 
 
 

Deser 
Marynowana w wanilii i alkoholu gruszka, serwowana z gorącą czekoladą,  

sorbetem malinowym oraz bitą śmietaną  
 
 

Półmiski zimnych zakąsek 
półmisek mięs pieczonych w staropolskich marynatach według tradycyjnej receptury 

rolada z boczku 
pieczony schab ze śliwką i morelą 

karkówka pieczona w piwie i czosnku 
sałatka grecka 

śledzie po staropolsku 
deska serów z orzechami i winogronem 

smalczyk Szefa kuchni 
pieczywo 

 
 

Danie gorące 
Mus z białej ryby, serwowany z warzywami grillowanymi i sosem tymiankowym 

 
Danie gorące 

Faszerowany udziec drobiowy, serwowany z warzywami, grzybami  
oraz z sosem pomarańczowym  

 
Na zakończenie  

Sylwestrowy barszczyk z krokietem 
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