Specjalne menu walentynkowe:
14 lutego 2018
Zapraszamy Państwa do Restauracji Hotelu Beskid na wyśmienitą,
romantyczną kolację przy akompaniamencie muzyki na żywo i
najpiękniejszych miłosnych piosenek.

Lampka wina na powitanie

Przystawka:
Owoc miłości czyli pieczony bakłażan zapiekany z kozim serem serwowany na sałacie
12 PLN
Oscypek, charakterystyczny góralski ser grillowany na złoto serwowany z pikantną rukolą
i słodką konfiturą z żurawiny
12 PLN

Zupy:
Na dzisiejszą kolację szukaliśmy inspiracji w tradycjach odległych kuchni świata.
Proponujemy Państwu tajską zupę z mleczkiem kokosowym, curry, warzywami, kurczakiem i
krewetkami. Połączenie egzotyczne, o orientalnym, wyrazistym smaku
i znakomitym aromacie – danie warte ryzyka!
12 PLN
Nieco włoskiej finezji znają Państwo w kolejnej naszej propozycji
czyli kremie pomidorowym z mozzarellą i zielonym pesto, włoskie akcenty
przeplatają się ze sobą tworząc idealne i sycące połącznie.
10 PLN

Danie główne:
Grillowany łosoś z salsą z mango to fantazyjne danie dla miłośników kuchni egzotycznych.
Najważniejszy jest tu sos: z mango duszonego z czerwoną papryką i szalotką, z sokiem
z pomarańczy oraz dodatkiem kurkumy. Danie dekorujemy pięknie listkami świeżej kolendry
i podajemy z porcją ugotowanego na sypko ryżu.
35 PLN
Makaron papardelle z kurczakiem. Soczyste kawałki kurczaka, szpinak , suszone pomidory,
a do tego wszystkiego kremowy, śmietankowy sos doprawiony curry oraz kurkumą.
Jednym słowem klasyka z lekkim orientalnym twistem.
18 PLN
Rozpływający się w ustach stek z polędwicy wołowej z aromatycznym masełkiem ziołowym,
każdego prawdziwego mężczyznę wprowadzi w doskonały walentynkowy nastrój, mięso
najwyższej próby, doskonale nadające się na soczyste steki. serwujemy z opiekanymi
ziemniakami oraz szpinakiem na ciepło z serem feta.
45 PLN

Deser:
Egzotyczne lody z bitą śmietaną liczi, granatem i wyciskanym sokiem z pomarańczy
12 PLN
Czarodziejska galaretka z musem mango i czerwonymi owocami
10 PLN
Nasz Hit sernik z ciepłym sosem malinowym
10 PLN

Na ucztę muzyczną zapraszamy w godzinach od 18:00 do 2200
Hotel Beskid**** ul. Limanowskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
Rezerwacja stolików: Tel: +48 (18) 443 5770 . Kierownik gastronomii Antoni Sułkowski 665070-003

