
Teatr i Klub Capitol 
zapraszają na

W



 Przywitaj Nowy Rok w niepowtarzalnym stylu 
ze swoimi przyjaciółmi 

w Strefie Super VIP Teatru & Klubu Capitol.

W cenie pakietu Super VIP:

   spektakl teatralny „O co biega?" 

możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy trzema poziomami imprezy

open bar**

dwie butelki szampana Moet o północy

wyśmienite menu sylwestrowe przygotowane przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: 
zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery*

po spektaklu impreza sylwestrowa do białego rana w formule zasiadanej, 
bufetowej (nieserwowanej) w wydzielonych kilkuosobowych lożach

Światowy hit teatralny w gwiazdorskiej dziewięcioosobowej obsadzie:
Olga Bończyk, Anna Czartoryska – Niemczycka, Katarzyna Ptasińska, Maciej Damięcki, 
Dariusz Wieteska, Michał Rolnicki, Wojciech Majchrzak, Marcin Troński, Piotr Miazga

PO SPEKTAKLU IMPREZA SYLWESTROWA 
DO BIAŁEGO RANA! 
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PREMIERA 

WRZESIEŃ 2019!

Duża Scena

START 21:00



*MENU SYLWESTROWE

SUPER VIP - CENNIK

12-osobowa za 12.000 zł LOŻA Teatralna (z własną toaletą) 
10-osobowa za 10.000 zł LOŻA Długi bar - „1”
10-osobowa za 10.000 zł LOŻA Długi bar - „2”
10-osobowa za 8.000 zł LOŻA Parter - „1” SPRZEDANA 
10-osobowa za 8.000 zł LOŻA Parter - „2” 

W celu rezerwacji i zakupu biletów prosimy o kontakt 
pod numerami telefonów: 22 890 70 55 oraz 22 620 21 42

PRZEKĄSKI ZIMNE: ZUPY:
Aromatyczny śledź z karmelizowaną czerwoną cebulą 
i kozim serem na pumperniklu
Grillowana tortilla z wolno gotowaną wołowiną 
i pieczonymi warzywami
Spring rollsy wegańskie z mango, warzywami 
i makaronem sojowym
Tartinki z musem z pasztetu, szalotką 
i pieczonym jabłkiem
Paszteciki z ciasta francuskiego z wołowiną i chilli
Pieczony łosoś w czarnym sezamie z białą 
czekoladą i serem pleśniowym
Polędwiczka wieprzowa sous vide z sosem porzeczko-
wym i kiełkami groszku
Tatar z mango, marakui, tapenadą z czarnych oliwek 
i świeżych pomidorów
Chrupiące pierożki z ciasta fillo z farszem curry
Verniki z łososiem, szpinakiem i pikantnym wiejskim 
twarożkiem
Carpaccio z pieczonego buraka z kozim serem 
i oliwą truflową
Pieczony bakłażan z pomidorem, serem  
mozzarella w sosie bazyliowym
Grillowana krewetka z awokado i pieczonym ananasem
Mix przekąsek : Śliwka z boczkiem, koreczki serowe 
z owocami

Zupa tajska z kurczakiem i krewetkami
Boeuf Strogonow
Krem z pieczonej kukurydzy z kolendrą 
Staropolski żurek na zakwasie żytnim z jajkiem
i grillowaną białą kiełbasą

DANIA GŁÓWNE:
Grillowany sandacz z zielonymi warzywami 
w sosie śmietanowym
Polędwiczki wieprzowe faszerowane suszonymi 
śliwkami w sosie BBQ
Mix pierogów ( z kapustą i grzybami, 
z mięsem, ruskie )
Ratatouille z ciecierzycą , anyżowym topinamburem 
i kapustą kimchi
Rolady z indyka faszerowane serem camembert 
i żurawiną

DODATKI:
Ziemniaki zapiekane
Ryż z warzywami
Kopytka z koprem
Mix trzech kasz

DESERY:

Panna cotta z musem owocowym
Brownie czekoladowe
Krem mascarpone z owocami i kruszonką 
Granola z jogurtem naturalnym i konfiturą z figi
Mleczko kokosowe z nasionami chia i kiwi

**OPEN BAR:

Wódka : Stock
Whisky : Dewar’s White Label
Wino białe i czerwone
Piwo : Żywiec, Heineken
Rum: Bacardi Carta Blanca
Gin: Seagram’s 
Tequila: Olmeca Silver
Martini Bianco 
Napoje bezalkoholowe: coca cola, sprite, tonic, 
woda mineralna gazowana i niegazowana, 
soki owocowe, kawa, herbata
Wino musujące o północy 


