
Price per person 4.490 CZK
Children 6 – 12 years 2.245 CZK
Children up to 6 years 1.122 CZK

an evening full of fun, great food and drinks, under which tables will crack
PROGRAM
From 7 pm Sparkling wine and canapes  
 followed by a family share dinner
From 8 pm Live music
 Rich animation program for children at the Savoy Hotel
 Virtual reality – games for kids and adults 
Midnight Magnificent fireworks

NEW YEAR’S EVE MENU
SERVED AS A FAMILY DINNER ON YOUR TABLE

STARTERS
Beef tartare | Marinated salmon, lemon caviar | Potato pumpkin pancakes, 
crème fraîche, chives | Variations of pickled vegetables | Pate baked in puff 
pastry | Homemade breads 

MAIN COURSES
Flank steak, peppercorn sauce | Salmon trout, wine sauce, almonds, 
grenaille | Stuffed pork neck, sauerkraut, Flejškyn | Celery balls, truffel | 
Grilled vegetables

DESSERTS
Salted caramel cream puffs | Yoghurt panna cotta, fruits of forest | 
Chocolate cheesecake, orange

MIDNIGHT SNACK  
Sour lentils, eggs | Homemade Gothaj, press | Pastries
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Cena za osobu: 4.490 Kč
Děti 6 – 12 let: 2.245 Kč
Děti do 6ti let: 1.122 Kč

zábavný večer plný skvělého jídla a pití, pod kterým budou praskat stoly
PROGRAM
Od 19. hodin Sklenička sektu a jednohubky na uvítanou následovaná  
 Family share večeří
Od 20. hodin Živá hudba
 Bohatý animační program pro děti v hotelu Savoy
 Virtuální realita – hry pro děti i dospělé
Ve 24. hodin Velkolepý půlnoční ohňostroj

SILVESTROVSKÉ MENU
SERVÍRUJEME NA VÁŠ STŮL VE STYLU SPOLEČNÉ RODINNÉ VEČEŘE

PŘEDKRMY
Hovězí tatarák | Marinovaný losos, citronový kaviár | Bramborovo-dýňové  
placky, crème fraîche, pažitka | Variace nakládané zeleniny |  
Paštika pečená v listovém těstě | Domácí pečivo

HLAVNÍ CHODY
Hovězí pupek na grilu, pepřová omáčka | Pstruh lososovitý, vinná omáčka,  
mandle, grenaille | Krkovice plněná kysaným zelím, flejšky |  
Celerové karbanátky, lanýž | Grilovaná zelenina

DEZERTY
Větrníčky, slaný karamel | Jogurtová panna cotta, lesní ovoce |  
Čokoládový cheesecake, pomeranč

PŮLNOČNÍ OBČERSTVENÍ 
Čočka na kyselo, vejce | Domácí Gothaj a tlačenka | Pečivo
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