Dane aktualne na dzień: 16-09-2019 04:33

Link do produktu: https://www.sklephotelbohema.pl/menu-degustacyjne-dla-dwoch-osob-z-alkoholem-p-59.html

Menu degustacyjne dla dwóch
osób z alkoholem
Cena

780,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Zaproszenie można zakupić osobiście w całodobowej recepcji Hotelu Bohema lub on line z wysyłką pod wskazany przez
Państwa adres pocztowy.
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać imienne zaproszenie, wówczas przy dokonywaniu zakupu w
okienku Komentarz do zamówienia proszę wpisać imię i nazwisko osób lub osoby obdarowanej.
Restauracja Weranda położona jest w centrum Bydgoszczy.
Z ogromnych okien naszej restauracji roztacza się widok na Park Kazimierza Wielkiego i historyczną, pięknie odrestaurowaną
fontannę Potop.
Menu Restauracji to połączenie klasycznej i eleganckiej polskiej kuchni z europejskim akcentem.
W piątki i soboty oferujemy muzykę fortepianową na żywo.
Wspaniałym początkiem tego wieczoru może być limuzyna z szoferem, która przyjedzie pod wskazany adres i
zawiezie Państwa na kolację do restauracji.

Menu degustacyjne

Aperitif

Prosecco ‘Mucha’ Extra Dry, DOC Treviso, Italy, 125ml

Amuse-bouche
Polędwica z wosku pszczelego
wędzone żółtko, żel z liścia laurowego, pyłek kwiatowy

Pieczywo domowe, masło wędzone

Przystawki
Śledź Matjas
chrzan japoński wasabi, awokado, ogórek, jabłko GrannySmith, puder z herbaty Matcha
Wódka Baczewski 40ml

Foir Gras
chałka, palone masło, czerwona porzeczka
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Sauternes La Fleur Renaissance, AOC Sauternes, 100 ml

Zupa
Consommé z letnich pomidorów
mozarella, pomidorki koktailowe w dashi, bazylia

Pre deser- sorbet cytrynowy z Cava

Dania główne
Dorsz na velouté Martini
kopytka parmezanowe, winogrono, sałata masłowa, piana z mleka
Joseph Drouhin Chablis de Vaudon, AOC Chablis, 125 ml

Żeberko wieprzowe
puree z pieczonego ziemniaka, pieczony seler, airbag, emulsja jabłkowa, sos A Jus
VentisqueroReserva Syrah, Maipo Valley, 125 ml

Deser

Miodowy sernik
lody sernikowe, piana z rokietnika, plaster miodu, pyłek kwiatowy
Graham’s tasting set 10YO, 20YO, 30YO, 3x30 ml

Kawa Chemex

alternatywny sposób parzenia kawy przy Gościach

Pettit Fours
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Transfer na kolację: Bez transferu , Transfer na kolację (+ 150,00 zł ), Transfer w obie strony (+ 300,00 zł )

Warunki zakupu vouchera
1. Zakup „Zaproszenia upominkowego” dokonuje się poprzez zapłatę równowartości zaproszenia.
2. Na życzenie, zaproszenia zakupione on-line, zostaną wystawione w formie eleganckiej karty podarunkowej i wysłane pod
wskazany adres.
3. „Zaproszenie upominkowe” upoważnia do skorzystania z oferty przedstawionej w zaproszeniu przez 6 miesięcy od daty
wystawienia. Po upływie tego terminu zaproszenie uznaje się za zrealizowane.
4. Zaproszenie upominkowe nie może być realizowane częściowo.
5. Z zaproszenia może skorzystać Okaziciel. Jeżeli zaproszenie wystawiono imiennie, skorzystać z niego może wyłącznie osoba
wymieniona w zaproszeniu.
6. W celu realizacji zaproszenia należy dokonać wcześniejszej rezerwacji.
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7.Zaproszenie należy przekazać obsłudze przed jego realizacją.
8. Anulacji dokonanej rezerwacji można dokonać z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Po upływie tego terminu
zaproszenie uznaje się za zrealizowane.
9. „Zaproszenie upominkowe” nie może być wymienione na pieniądze.
10. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu jest mniejsza niż wartość zaproszenia, różnica nie zostaje wydana.
11. W przypadku utraty ( zagubienia, kradzieży etc.) lub zniszczenia zaproszenia, Hotel nie ponosi odpowiedzialności ani nie
rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. Na życzenie istnieje możliwość wystawienia duplikatu jeśli
zaproszenie było imienne.
12. Zaproszenie można zrealizować w dowolnym terminie z wyłączeniem dnia 14 lutego.
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