
SYLWESTER W KLUBIE ARCO i RESTAURACJI WŁOSKIEJ NAVONA

 Serdecznie zapraszamy na Sylwester w Klubie Arco i Restauracji Włoskiej Navona. Tym razem przygotujcie się na 
niezapomnianą noc w klimacie Let’s Shine. Taniec, zabawa i odrobina szaleństwa. Czeka nas zabawa do białego rana, bogaty 
bufet oraz nielimitowany open bar. A to jeszcze nie wszystko! Nieograniczony bowling, dwóch DJ-ów na dwóch parkietach, 
fotobudka i konkursy! Nie przegap okazji i rezerwuj jak najszybciej do 10 grudnia (piątek) promocyjna cena - JUŻ OD 339ZŁ/os.! 
Wszystkie miejsca siedzące + dostęp do atrakcji w Arco Klub i Restauracji Włoskiej Navona. Start: 21:00, zakończenie: 5:00

W cenie:
x Miejsca siedzące dla wszystkich Gości
x Bogaty Open Bar
x Kieliszek wina musującego o północy
x Nielimitowane bufety pełne smakowitych dań
x Stacja LIVE COOKING 

/włoskie makarony/
x DJ i parkiet na dwóch poziomach
x Fotobudka 
x Darmowy bowling na 16 torach
x Dostęp do wszystkich atrakcji na dwóch piętrach Klubu 

Arco i w Restauracji Włoskiej Navona.

TERTER

+48 602 11 99 77
rezerwacja / informacja

+48 602 11 99 77

SYLWESSYLWES
2021

ARCO & NAVONA 

389 PLN / os.

339 PLN / os.
CENA

REGULARNA

CENA
FIRST MINUTE

OD 11 GRUDNIA 

DO 31 GRUDNIA

TYLKO DO 10 GRUDNIA

Rezerwacja: 
sylwester@accata.pl 

tel. +48 602 11 99 77 (prosimy o telefony w godz. 9:00-17:00)

Tylko w przypadku wprowadzenia odgórnych obostrzeń sanitarnych związanych z COVID-19 uniemożliwiających ACCATA Sp. z o.o. organizację 
imprezy sylwestrowej wpłacone środki zostaną zwrócone.

Let’s Shine!

339 PLN / os.TYLKO DO 10 GRUDNIA
CENA

FIRST MINUTE



Przystawki
Patte z gęsiej wątróbki z konturą cebulową 
Roladka z sandacza z pistacjami i kaparami

Schab wieprzowy z musem chrzanowym
Hummus z czarną herbatą

Wybór włoskich wędlin i serów
Voul-vount z musem grzybowym

Carpaccio z pieczonego buraka z wędzonym serem i orzechami
Tartoletki ze szpinakiem i serem feta

Antipasti (oliwki, suszone pomidory, karczochy, kapary, papryczki)

Sałaty
Mix sałat z mini mozzarellą, cherry, oliwkami

Sałatka fusili z pesto i pikantnym salami

Zupa
Orientalny bulion z imbirem i chilli

Dania Główne
Dorsz w ziołowej panierce, ragout warzywne w pomidorach

Roladka z indyka w sosie szałwiowym
Kurczak w stylu meksykańskim

Sztuka mięsa w sosie chrzanowym
Paella z owocami morza

Dodatki
Ziemniaki pieczone z ziołami
Pieczone warzywa korzenne

Deser
Torty bezowe z markują, kajmakiem

Sernik z czekoladą
Mus z białą czekoladą i sosem wiśniowym

Smażone banany w cieście  
Tartoletki z owocami
Roladka z owocami

Stacja live cooking
Włoskie pasty z sosami

m.in. carbonara, aglio-olio, napoli

Napoje Alkoholowe 
Whisky, Wódka, Rum, Gin, Tequila, 

Wino białe i czerwone, Piwo beczkowe 
Kieliszek wina musującego o północy

Napoje zimne 
Soki owocowe, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Woda mineralna 

Napoje ciepłe 
Kawa, Herbata

OPEN BAR

MENU

„Accata” Sp. z o.o. jako organizator imprezy sylwestrowej w dniu 31 grudnia 2021 roku, stosownie do treści art. 38 ust. 12 
ustawy o prawach konsumenta, informuje, iż po zakupie biletu na imprezę sylwestrową, nie jest możliwe odstąpienie od zawartej umowy 

(podstawa prawna Ustawa o prawach Konsumenta art. 38 ust. 12).
Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą i chcą otrzymać fakturę, proszę zgłosić to obsłudze przy dokonaniu rezerwacji / płatności. Jeśli w chwili drukowania paragonu 

przedsiębiorca nie zadba o podanie i wpisanie na nim numeru NIP, nie otrzyma faktury. Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji wprowadzonej do ustawy o VAT z dniem 
1 września 2019 roku wystawiania faktury do paragonu jest już niemożliwe, jeśli na paragonie nie znajdzie się NIP nabywcy.

sprawdź

@arco.klub sprawdź www.arco-bowling.pl
       Menu może nieznacznie ulec zmianie z uwagi na dostępnoścć produktów, 

sezonowość oraz w skutek zdażeń losowych.


