OTWARCIE SEZONU 2019

BILETY – STREFA VIP

TOR SŁUŻEWIEC

BILETY DO STREFY VIP – 28.04.2019
Strefa VIP zlokalizowana jest na II piętrze odrestaurowanej Trybuny Honorowej.
Oddajemy do Państwa dyspozycji klimatyzowaną salę restauracyjną, w pełni dostosowaną do
komfortowego spędzenia czasu na Torze Służewiec.

Strefa VIP:


Stoliki 10 osobowe



Cena biletu: 199 zł/os.



Godzina otwarcia strefy: 14:00



Pierwszy wyścig: 14:30

MENU

28.04.2019 - TOR SŁUŻEWIEC

BUFET ZIMNY







ZUPY

 Krem z białych warzyw z grzankami czosnkowymi
 Zupa z cieciorki z warzywami

DANIA CIEPŁE

SAŁATKI

Rostbef marynowany w pieprzu, nadziewany musem bernaise z dodatkiem kaparów
Włoska dojrzewająca szynka z miodowym melonem w kompozycji serów
Wędzony w zimnym dymie łosoś z musem mascarpone, szpinakiem i suszonymi pomidorami
Pieczony filet gęsi na konfiturze z jeżyn i chutney z dyni
Tatar wołowy siekany, przyprawiany czarnym pieprzem w kompozycji pikli i marynat











Mangalica w sosie balsamicznym z cebulkami i pieczarką
Perlica w aksamitnym sosie z mleka kokosowego z kolendrą i curry
Okoń morski na francuskim maślanym sosie z dodatkiem Martini
Ravioli ze szpinakiem na pomidorowo-czosnkowym sosie
Brokuły gotowane na parze z płatkami migdałów
Buraczki karmelizowane w miodzie z czarną porzeczką
Truflowo-ziemniaczane puree
Ryż czerwony z trybulą
Sałatka z pieczonych i karmelizowanych buraczków z zieloną kolendrą, greckim serem feta, czosnkiem
i oliwą
 Rukola z płatkami parmezanu pikantną salami i balsamicznym sosem winegret
 Sałata dębowa z kiełkami słonecznika, karmelizowanymi w szafranie jabłkami, macerowanymi
śliwkami i włoskimi orzechami skrapiana sosem z karmelizowanych pomarańczy

DESERY






Mus z gorzkiej czekolady z pomarańczą i chili
Panna cotta z musem z mango
Tarta pieczona z ananasem i cukrem muscovado
Sernik z białą czekoladą

NAPOJE









Kawa Nespresso
Wybór herbat
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda mineralna z miętą i cytryną
Salekcja Piw Amber
Wino białe i czerwone

ZAMÓWIENIA
28.04.2019 – TOR SŁUŻEWIEC
REZERWACJA STOLIKA

Justyna Kobiałka, e-mail: e-mail: justyna.kobialka@totalizator.pl ; tel. 22-534 95 11

PRZYJMOWANIE
REZERWACJI i OPŁATA

Opłaty do 23 kwietnia 2019
W przypadku rezygnacji po dokonaniu opłaty - zwrot kosztów za niewykorzystane miejsca nie będzie
możliwy.
W przypadku rezerwacji poniżej 10 miejsc, wolne miejsca przy stoliku rozdysponuje organizator.

NR KONTA DO
PRZELEWU

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie
ul. Puławska 266, 02 - 684 Warszawa
Bank PKO BP S.A. Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL13 1020 1042 0000 8302 0282 1932

TYTUŁ PRZELEWU

Bilety VIP na 28.04.2019, ilość gości, nazwisko.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie zostanie przekazane po potwierdzeniu dokonania przelewu.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia w dniu 28.04.2019

DRESS CODE

W Trybunie Honorowej obowiązuje dress code. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia
do Trybuny Honorowej gości ubranych niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Szczegóły znajdą
Państwo na stronie www.torsluzewiec.pl

WJAZD NA TOR

Wjazd od ul. Poleczki, skręt w ul. Wyczółki

PARKING

Parking przy fontannie w Parku Angielskim

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

