
Новий рік в стилі «Іспанія» 
 Програма святкування новорічної ночі 

в ресторані «Хотей» 
 

 
 

Сеньйори та сеньйорити!  
Запрошуємо Вас на неймовірну, супер веселу й непередбачувану новорічну вечірку в стилі 
Іспанської фієсти! Адже саме в новорічну ніч ресторан «Хотей» перетвориться на маленьку 

Іспанію, з пристрасними танцями, запальною музикою та яскравими кольорами. На  вас 
чекає гаряча програма із харизматичним ведучим, шаленими танцями та вогняним шоу. 
Дівчата, одягайте розкішні сукні в стилі Кармен. Хлопці, приміряйте образ гарячого мачо 

або мужнього матадора.  
 

Запалюйте цю Новорічну ніч! 
 
 

 

 
У програмі: 

 Ведучий 

 Запальні новорічні хіти 

 Тематична фотозона 

 Конкурси 

 Новорічний торт 

 Файєр-шоу 

 Новорічна дискотека 



 

 

Дрес-код: 

   У нас діє  дрес-код. Сеньйори, чекаємо вас в сукні чи спідниці з воланами або глибоким вирізом, 

червоного, чорного або будь-якого іншого яскравого кольору. Плюс вечірній макіяж і відповідна 

зачіска, аксесуари: бутон троянди у зачісці, сережки з кільцями, масивне намисто, манільська шаль 

(велика з довгою бахромою).  

Одяг для справжніх мачо: чорні штани, яскрава сорочка, широкий пояс і жилет-фігаро. Замість жилета 

підійде короткий піджак. Можна прийти у вузьких джинсах і чорній шовковій сорочці, недбало 

розстебнутій на три гудзики. Або вбратися матадором! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Новорічне меню на 1-го гостя Вихід, г 
Холодні закуски   

Сирний сет 100 

М’ясне плато 80 

Соління асорті 150 

Еклери з фореллю і сирним мусом 100 

Вершоковий рол з лососем 120 

Салати 

Салат з грильованих овочів та з двома видами м’яса 150 

Олів’є з копченою куркою 150 

Основні страви на вибір 

Філе судака під соусом з рапанів з овочами гриль 150/100/100 
Каре зі свинини під імбирним соусом та картопляними 
круасанами з пармезаном 200/30/120 

Філе індички в соєвому соусі з картопляним гратеном 150/100/100 

Десерт 

Бейліз 90 

Фруктове асорті 150 

Нопої 

Узвар 200 

Вода газ./негаз. 500 (1пл.) 

Алкогольні напої на вибір 

Горілка  250 

Вино  1пл. 

Шампанське 1пл. 

 

 Бенкет+ розважальна програма: 
1000 грн. для дорослого 
500 грн. для дитини до 12 років 

 
 

+38 (067) 442 18 81 
+38 (067) 442 23 32 
 reservation@7dniv.ua  

 


