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Vážení přátelé, milí hosté!Vážení přátelé, milí hosté!Vážení přátelé, milí hosté!Vážení přátelé, milí hosté!    

Rádi bychom Vás tímto pozvali na oslavu Silvestra s bohatou nabídkou, tombolou Rádi bychom Vás tímto pozvali na oslavu Silvestra s bohatou nabídkou, tombolou Rádi bychom Vás tímto pozvali na oslavu Silvestra s bohatou nabídkou, tombolou Rádi bychom Vás tímto pozvali na oslavu Silvestra s bohatou nabídkou, tombolou     
a půlnočním ohňostrojem v Hotelu Racek v Černé v Pošumaví.a půlnočním ohňostrojem v Hotelu Racek v Černé v Pošumaví.a půlnočním ohňostrojem v Hotelu Racek v Černé v Pošumaví.a půlnočním ohňostrojem v Hotelu Racek v Černé v Pošumaví.    

Celým večerem bude provázet DJ Říha.Celým večerem bude provázet DJ Říha.Celým večerem bude provázet DJ Říha.Celým večerem bude provázet DJ Říha. 
 

    
Silvestrovské menSilvestrovské menSilvestrovské menSilvestrovské menu : u : u : u :     

CinzanoCinzanoCinzanoCinzano    
Roastbeef servírovaný na listovém salátu , toastRoastbeef servírovaný na listovém salátu , toastRoastbeef servírovaný na listovém salátu , toastRoastbeef servírovaný na listovém salátu , toast    
Hovězí vývar sHovězí vývar sHovězí vývar sHovězí vývar s    nudlemi a játrovými knedlíčkynudlemi a játrovými knedlíčkynudlemi a játrovými knedlíčkynudlemi a játrovými knedlíčky        

    
Zvěřinové medailonky v brusinkové omáčce Zvěřinové medailonky v brusinkové omáčce Zvěřinové medailonky v brusinkové omáčce Zvěřinové medailonky v brusinkové omáčce     

nebonebonebonebo    
Silvestrovské měšce z kuřecího masaSilvestrovské měšce z kuřecího masaSilvestrovské měšce z kuřecího masaSilvestrovské měšce z kuřecího masa    

PřílohaPřílohaPřílohaPříloha: Bramboráčky, krokety nebo hranolky: Bramboráčky, krokety nebo hranolky: Bramboráčky, krokety nebo hranolky: Bramboráčky, krokety nebo hranolky    
        

Lívanečky s borůvkLívanečky s borůvkLívanečky s borůvkLívanečky s borůvkami a vanilkovým krémemami a vanilkovým krémemami a vanilkovým krémemami a vanilkovým krémem    
Slané pečivo, chuťovky, chlebíčkySlané pečivo, chuťovky, chlebíčkySlané pečivo, chuťovky, chlebíčkySlané pečivo, chuťovky, chlebíčky    
Novoroční přípitek Novoroční přípitek Novoroční přípitek Novoroční přípitek ----    Bohemia sektBohemia sektBohemia sektBohemia sekt        

    
Dospělá osoba  890,Dospělá osoba  890,Dospělá osoba  890,Dospělá osoba  890,----    KčKčKčKč    

Děti od 13 do 18 let  490,Děti od 13 do 18 let  490,Děti od 13 do 18 let  490,Děti od 13 do 18 let  490,----    KčKčKčKč    
Dítě 3Dítě 3Dítě 3Dítě 3----13 let  190,13 let  190,13 let  190,13 let  190,----    Kč (Dětské silvestrovské menu ) Kč (Dětské silvestrovské menu ) Kč (Dětské silvestrovské menu ) Kč (Dětské silvestrovské menu )     

Děti do 3 let zdarmaDěti do 3 let zdarmaDěti do 3 let zdarmaDěti do 3 let zdarma    
    

Dětské menu : Dětské menu : Dětské menu : Dětské menu :     
ŠunkaŠunkaŠunkaŠunka    sesesese    sýrem a cherry rajčatysýrem a cherry rajčatysýrem a cherry rajčatysýrem a cherry rajčaty, toast , toast , toast , toast     

Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčkami Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčkami Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčkami Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčkami     
Kuřecí řízek, kroketyKuřecí řízek, kroketyKuřecí řízek, kroketyKuřecí řízek, krokety    

Lívanečky s borůvkami a vanilkovým krémemLívanečky s borůvkami a vanilkovým krémemLívanečky s borůvkami a vanilkovým krémemLívanečky s borůvkami a vanilkovým krémem    
Dětský sektDětský sektDětský sektDětský sekt    

    
    

Zahájení od 18:00 hodin.Zahájení od 18:00 hodin.Zahájení od 18:00 hodin.Zahájení od 18:00 hodin.    
Cena zahrnuje:Cena zahrnuje:Cena zahrnuje:Cena zahrnuje:    

    Silvestrovské menu , dekoraci, hudební program v podSilvestrovské menu , dekoraci, hudební program v podSilvestrovské menu , dekoraci, hudební program v podSilvestrovské menu , dekoraci, hudební program v podání Dání Dání Dání DJ Říhy, půlnoční ohňostroj,J Říhy, půlnoční ohňostroj,J Říhy, půlnoční ohňostroj,J Říhy, půlnoční ohňostroj,    tombolu.tombolu.tombolu.tombolu.    
V blízkosti hotelu na Lipenském jezeře v případě příznivého počasí možnost bruslení.V blízkosti hotelu na Lipenském jezeře v případě příznivého počasí možnost bruslení.V blízkosti hotelu na Lipenském jezeře v případě příznivého počasí možnost bruslení.V blízkosti hotelu na Lipenském jezeře v případě příznivého počasí možnost bruslení.    

Na VaNa VaNa VaNa Vaše děti se těší zvířátka vše děti se těší zvířátka vše děti se těší zvířátka vše děti se těší zvířátka v    ZookoutkuZookoutkuZookoutkuZookoutku    vedle hoteluvedle hoteluvedle hoteluvedle hotelu    ....        
 

 
 


