
SYLWESTROWY STRZAŁ W 2022 ROK 
UCZCIJMY W RESTAURACJI 

„Wiesz co Zjesz” 
 
 

Warszawa, Pl. Konstytucji 1 

wejście od ul. Marszałkowskiej 45/49 

tel. 22 629 78 06/ 0 509 286 524 

www.wieszcozjesz.pl 
 
 
 

 

 
 
 

BAL SYLWESTROWY POŁĄCZONY Z ZABAWĄ 

NOWOROCZNĄ 
 
 

START - GODZ 20.00 
 
 

ZAKOŃCZENIE  - BLADYM ŚWITEM  

 

http://www.wieszcozjesz.pl/


 

MENU 
 

20:00 – 21:30 
 

Przekąska zimna stojąca na stole 
 

Carpaccio cielęce   z musem kaparowo-tuńczykowym 

Następnie: 

Rosół z kury z pierożkami cielęcymi 
 

 

21:30 – 22:30 
 

Polędwiczka wieprzowa sous vide nadziewana  suszonymi pomidorami 

Kluseczki włoskie, sos borowikowy 

Warzywa z wody 
 

 
 

24:00 – 00:30 

Rok 2022 szampanem   witamy 
 

 
 
 

                                                                        



1:00 – 1:30 
 Pieczone kaczki  oraz golonka  z pieca 

Ziemniaki z masłem czosnkowym 

 

 
 

 
2:30 – 3:00 

 żur na zakwasie 

z białą kiełbasą i jajkiem 
 

 
 

BUFET ZIMNY DO DYSPOZYCJI CAŁĄ NOC 

 

Krewetki tygrysie smażone –podane w podgrzewaczu 

Tatar z polędwiczki wołowej z cebulką i pieczarką  

Wyborny pasztet z dziczyzny wędzony w kominie 

Schab po warszawsku w galarecie 

Galantyna z kurczaka  

Papryka nadziewana serem korycińskim 

Farfalle  z grillowanym kurczakiem i suszonymi pomidorami 

Śledź z beczki marynowany  

Mix sałat z suszonymi pomidorami  

Kompozycja serów pieczonych i marynowanych 

 
 

Bufet mieszczański z mięsiwami: 

żebra pieczone  

polędwica wędzona 

szynka wędzona 

krakowska parzona 

 majerankowa karkóweczka 



 boczek mocno czosnkowy 

 schab pieczony ze śliwką kalifornijską 

  kabanosy wiejskie 

 

 
BUFET SŁODKOŚCI 

 

Sernik 

Szarlotka 

Creme brulee 

Tiramisu 

Ciasto czekoladowe 

Ciasto orzechowe  
 

 
Aby zaspokoić pragnienie: 

 
soki owocowe bez ograniczeń 

napoje gazowane, woda mineralna bez ograniczeń 

kawa/ herbata bez ograniczeń 

 
Dla lepszego trawienia: 

 
wino musujące –lampka  o północy 

wódka   – 0,5 litra /parę 

(wymienna na wino) 

piwo tyskie z beczki bez ograniczeń 

 



 
 

TAŃCE, HULANKI, SWAWOLE Z DJ’EM – WODZIREJEM 

DO BLADEGO ŚWITU  

 
 

ATRAKCJE SPECJALNE 

 

losowanie nagród 

wybór Królowej i Króla balu 

i wiele, wiele innych 

 

 

290 zł od osoby  ( do wyczerpania miejsc  

* brak stolików 2 osobowych) 
 

                270zł od osoby  ( rez. powyżej 10 os.) 

 

   
Serdecznie zapraszamy,  

 wolnych miejsc ubywa 

 

Rezerwacje: 22 629 78 06 

 
biuro@wieszcozjesz.pl 

 

mailto:biuro@wieszcozjesz.pl


 


