
 

 
Новий рік в стилі «Futurism» 

 Програма святкування новорічної ночі 
в караоке-клубі «Music Hall» 

 

 
 

Земляни та землянки!  
А також всі, хто хоче в новорічну ніч здійснити незабутню подорож в майбутнє! Запрошуємо 

вас в новорічну ніч в караоке-клуб «MusicHall», який перетвориться на машину часу, де 
пануватиме фантастична атмосфера: музика, космічні танці, креативні конкурси. На  вас чекає 
футуристична  програма з ведучим, шаленими танцями, феєричним Paper Show та вогняним 

шоу.  
Запалюйте цю Новорічну ніч! 

 

 
У програмі: 

 Ведучий з майбутнього 

 Запальні новорічні та електронні хіти 

 Тематична фотозона 

 Космічні конкурси  

 Новорічний торт 

 Paper Show 

 Файєр-шоу 

 Новорічна дискотека 

 



 

 

Дрес-код: 

   У нас діє  дрес-код. Дівчата, одягайте сукні синього, сріблястого або металічного кольору незвичного 

крою та пошиття. Додайте паєток та блиску. Зап’ястя і декольте  прикрасьте намистом і браслетами з 

елементами кришталю металічних відтінків, синього та фіолетового кольорів. Доречним буде парик каре 

чорного кольору. 

Хлопцям майбутнього рекомендуємо одягнути об’ємні костюми з ефектом мерехтіння. Або будь-який 

інший одяг, пошитий з тканини металізованих відтінків, доповнивши образ широким шкіряним поясом. 

Особливо креативні можуть нарядитись роботами, використавши для свого костюму картонні коробки, 

фольгу та інші підручні матеріали. 

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

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: 
1300 грн. для дорослого 
650 грн. для дитини до 12 років 

 
 

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

 
 
 


