PODARUJ BLISKIM

W HOTELU
HILTON GDAŃSK

BIERZEMY PRZYKŁAD ZE

Święty Mikołaj ma na liście ok. 170 mln domów do
odwiedzenia przez jedną noc. Żeby to się udało, zaprzężone
w sanie renifery musiałyby odwiedzić ok. 2 tys. domów na
sekundę.
To oznacza, że ekipa Świętego Mikołaja pracowałaby
równie ciężko, co pracownicy naszego hotelu, którzy
przygotują dla Państwa wyjątkowe święta.

Pakiet
od 725 PLN/os.
2 noclegi w pokoju typu Hilton Guest Room
Wyjątkowa bufetowa kolacja wigilijna przy
dźwiękach kolęd*
Spotkanie ze św. Mikołajem
Bufet bożonarodzeniowy*
Świąteczny bufet słodkości*
Świąteczne bufety śniadaniowe*
Koncert kolęd
Ozdabianie pierników
Dostęp do strefy wellness z basenem na 5.
piętrze z widokiem na Motławę oraz dwiema
saunami: suchą i parową
10% rabatu na zabiegi w Urban Spa
Pobyt dziecka do 12 r.ż. gratis
Możliwość późnego wymeldowania i lunchu
w II Dzień Świąt - dodatkowo płatne
*bufety zależne od liczby gości w hotelu

Kolacja
PRZYSTAWKI

DESERY

Dorsz po grecku

Tradycyjny sernik

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą

Rolada makowa

Karp po żydowsku
Łosoś w galarecie
Sałatka jarzynowa
ZUPA
Barszcz czerwony z uszkami

DANIA NA CIEPŁO
Pierogi z kapustą z prażoną cebulką
Paszteciki z ciasta francuskiego z grzybami
Udka z kaczki wolno pieczone z prażonym

Piernik z powidłami
Kutia
Kompot z suszonych owoców

jabłkiem i sosem kremowym
Sandacz w sosie staropolskim
Pstrąg smażony z szyjkami rakowymi
i sosem z białego wina
Ziemniaki zapiekane z ziołami
Makaron z warzywami w sosie pomidorowym
Kapusta z leśnymi grzybami

BUFET DZIECIĘCY
Krem pomidorowy z makaronem
Ryba panierowana
Kurczak panierowany
Frytki

Bożonarodzeniowy bufet

Tort piernikowy z mleczną czekoladą
Torcik kokosowy z maliną
Pascha
Tarta cytrynowa
Trio czekoladowe
Sernik królewski
Karpatka
Ciasto marchewkowe z orzechami
Kompot z suszonych owoców
Fontanna czekoladowa z owocami

Kolacja
DESERY
Pleśniak
PRZYSTAWKI
Śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulą
Schab faszerowany bakaliami
w sosie ziołowym
Deska domowych wędlin i serów
Dorsz po grecku
Pasztet z perliczki z żurawiną
i marynatami
Łosoś wędzony na zimno z sałatką
i dressingiem pomarańczowym
ZUPA
Zupa grzybowa z kiełbasą

Sernik miodowo-cynamonowy
DANIA NA CIEPŁO
Kotleciki wieprzowe z gremolatą wieprzową
Zrazy wołowe w sosie chrzanowym
Dorsz pieczony z zielonymi warzywami

Szarlotka
Ciasto makowe z kremem waniliowym
Brownie z malinami
Kompot z suszonych owoców

Pierogi ruskie z okrasą
Pierogi z mięsem w emulsji ziołowej
Kasza gryczana z wędzonym boczkiem
Ziemniaki z koperkiem
Kapusta z grzybami leśnymi
Kalafior z masłem i bułką tartą

BUFET DZIECIĘCY
Pulpeciki cielęce w sosie pieczarkowym
Sznycelki wieprzowe
Ziemniaki pieczone
Frytki z batatów
Gofry z cukrem pudrem

and late check-out*
ZUPA
Rosół wołowy/ pierożki mięsne/ warzywa
PRZYSTAWKA
Pierożki grzybowe/ sos borowikowy/
chipsy cebulowe/ boczniak królewski
DANIE GŁÓWNE
Filet z dorsza/ puree ziemniaczane/
zielone warzywa/ emulsja maślana
DESER
Mus piernikowy/śliwka/ czekolada/
kruszonka migdałowa

*Usługa dodatkowo płatna 135 PLN/ os.

A może

dla najbliższych?
POLECAMY COŚ PYSZNEGO I ODPRĘŻAJĄCEGO:
VOUCHER DO RESTAURACJI MERCATO
Kolacja degustacyjna 249 PLN
Kolacja degustacyjna z selekcją alkoholi .399 PLN
VOUCHER DO URBAN SPA
Odstresowujący zabieg na plecy
40 min 250 PLN
Aromaterapeutyczny zabieg na plecy, twarz i głowę
50 min 270 PLN

Spędźmy te święta

Nasz bożonarodzeniowy zespół pomoże Państwu
dokonać najlepszego wyboru.
GDNHG_RES@HILTON.COM
+48 58 77 87 200

W sprawie prezentów zachęcamy do kontaktu z restauracją
Mercato
MERCATO.GDANSK@HILTON.COM
+48 58 77 87 442
lub z Urban Spa
URBAN.SPA@HILTON.COM
+48 58 77 87 255

