НОВИЙ РІК В СТИЛІ «DOMINO»
СВЯТКУВАННЯ НОВОРІЧНОЇ НОЧІ
В КАРАОКЕ-КЛУБІ «MUSIC HALL»
Леді та джентльмени!
Запрошуємо Вас на неймовірну, супервеселу й непередбачувану
новорічну вечірку в стилі Доміно!
Адже саме в новорічну ніч ресторан перетвориться на місце, де кожен
може випробувати долю та зірвати великий куш.
На вас чекає мегаазартна програма із запальним ведучим-круп’є,
шаленими танцями, феєричним Paper Show та вогняним шоу.
Леді, одягайте елегантні сукні.
Джентльмени, не забудьте капелюхи та краватки.
Подружіться з фортуною в Новорічну ніч!

У ПРОГРАМІ

Круп’є в особі ведучого

Азартні ігри та конкурси

Фотосесія доміно-зоні

Paper Show та Файєршоу

Запальні новорічні
кавер-хіти та дискотека

Новорічний торт

ДРЕС-КОД
у нас діє кольоровий дрес-код
Пані, чекаємо вас в елегантній сукні червоного, чорного
або білого кольору. Плюс вечірній макіяж і відповідна
зачіска, аксесуари - перлини або дорогоцінні камені,
рукавички, капелюшок, боа, клатч.
Джентльменам пропонуємо доповнити образ непристойно
багатого, але стильного і стриманого чоловіка, аксесуаром
відповідного кольору. Це може бути хустинка або бутон
троянди в кишені смокінга, краватка або метелик.Або
можливо Вам спаде на думку одягнутися в чарівну маскудоміно? Ми схвалюємо будь-який креатив, і цілком ймовірно,
що саме ви переможете в номінації за кращий образ!

бенкет+розважальна програма :
1500 грн. для дорослого
750 грн. для дитини до 12 років

+38 (067) 442 1881
+38 (067) 442 2332
reservation@7dniv.ua

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Соборна, 4

СВЯТКОВЕ НОВОРІЧНЕ МЕНЮ
DOMINO БЕНКЕТ В КАРАОКЕ-КЛУБІ «MUSIC HALL»
на 2-х осіб

Холодні закуски
Сирна тарілка з маслинами, горіхами та медом
(cир Пармезан, Дор-Блю, Брі)
Соління асорті
(огірки, помідори, капуста)
Маринована спаржева квасоля
Вершковий рол з лососем
М’ясне асорті
(балик копчений, ковбаска сирокопчена, канапе з копченою курячою
грудкою, сиром та виноградом)
Салат Богатир
(картопля, гриби, свинина, язик яловичий, томати, пекінська капуста)
Салат Олів’є з куркою
Булочка житня
Булочка пшенична

Основні страви
Рибка на овочевій подушці
Куряча грудка з трюфельним соусом
Свинина з соусом Гріот

Напої
Шампанське
Узвар
Горілка/вино (червоне біле)

Вода
Чай
Кава

Десерт
Святковий торт Тріо Латте
*Можливі незначні зміни

