
 

 

 

SYLWESTER 2018 / 2019 

KLUB ANTIDOTUM 

„Hollywood Night” 

 

31.12.2018 (poniedziałek) 
start godz. 20:00 

ul. Kiełbaśnicza 32, Wrocław 
 

 

sylwester@antidotumclub.pl 

  informacje i rezerwacje 

Tel. 609 674 140 



 

 

Sylwester to najważniejsza, imprezowa noc, którą 

celebrujemy w wyjątkowy sposób. W tym roku 

przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego, a wręcz 

gwiazdorskiego! 

Celebruj tę noc z przyjaciółmi przy najlepszej muzyce, 

pysznym menu oraz wyśmienitych koktajlach!  

Tej nocy w klubie Antidotum będzie królował klimat 

prosto z fabryki amerykańskich snów HOLLYWOOD !!!  

 

Aktor/ka czy też postać z ulubionego filmu, Super 

bohater, tej nocy możemy być kim chcemy! 

Inspirując się klimatem jaki panuje w Hollywood, 

proponujemy przebrać się w stroje pełne klasy i 

elegancji towarzyszącej gwiazdom kina, które zapisały 

się w kartach kinematografii.  

Liczymy na kreatywność i fantazję! ;)   

O godz. 1:00 wybieramy Królową i Króla Nocy !!! 

 

informacje i rezerwacje 

Tel. 609 674 140 



 

 

Na zabawie Sylwestrowej będziemy bawić się przy 

muzyce, która królowała na listach przebojów i pozwoli 

cofnąć się wspomnieniami do minionych lat.  

W muzyczną podróż od lat osiemdziesiątych do 

współczesnych przeniesie Was dobrze znany z wielu 

imprez, rezydent klubu DJ Domingez    

 

Planowo gramy do godz. 4:00, jeśli parkiet będzie 
pełny, to na pewno przedłużymy zabawę!  

 

Wyśmienite menu – specjalnie przygotowane         

oraz najlepsze trunki z naszego bogatego baru 

pozwolą na celebrowanie tego wydarzenia i 

sprawią, że noworoczny toast będzie                  

smakował lepiej niż zwykle ! 

 

 

informacje i rezerwacje 

Tel. 609 674 140 



 

 

 
 

MENU 
Zestawy przystawek i przekąsek w formie Finger food 

- Patery mix kanapeczek bankietowych: 
o Polskie: bagietka, masło, sałata, świeży ogórek, wędlina , ser żółty, 

pomidor koktajlowy  
o Włoskie: bagietka, masło, ser mozzarella, pomidory, bazylia świeża,  

o zioła prowansalskie   
o Francuskie: bagietka, masło, mix kolorowych sałat, ser camembert 

naturalny, winogrono zielona/czerwone, konfitura z owoców leśnych  
 

- Swojskie jadło: pajdy drwalskiego chleba ze smalcem a do zagryzienia  
ogórek kiszony 

- Tradycyjna sałatka jarzynowa, podana z mini grzaneczką i  
pomidorkiem koktajlowym i roszponką 

- Tabbouleh, orientalna sałatka z kaszy bulgur, z pomidorem,  
ogórkiem świeżym, świeżą miętą, natką pietruszki oraz aromatycznym dipem  

- Tartinki z ciemnego pieczywa typu pumpernikiel, serkiem almette,  
wędzonym łososiem, czarnym kawiorem i koperkiem 

- Krucha babeczka słona z pastą serową, suszonym pomidorem,  
pestkami słonecznika, natką dekoracyjną 

- Śledzik „na raz”: po kaszubsku, w śmietanie, pikantny z chili 
- Zestaw trzech rodzai kabanosów: klasyczne wieprzowe /drobiowe i 

 pikantne z chili,  
- marynaty: ogóreczki konserwowe z chili, papryka marynowana,  

pieczarki marynowane 
- pasztet z żurawiną 

 

 
 

 
 

informacje i rezerwacje 

Tel. 609 674 140 



 

 
 

c.d.  Zestawy przystawek i przekąsek w formie Finger food 

- Mini tortille podawane w formie zakąsek: 
o z serkiem almette, łososiem wędzonym, sałatą,  

oliwką zieloną z papryczką 
o z sosem majonezowym, szynką, serem żółtym, sałatą lodową, 

pomidorkiem koktajlowym 

Dania ciepłe 
- Barszcz czerwony czysty z krokietem  (serwowany po godzinie 1:00) 

Różne przekąski 
- chipsy 

- paluszki 
- orzeszki ziemne 

Desery / ciasta 
- Deser czekoladowy z nutą Amaretto, bitą śmietaną i czereśnią koktajlową 

- Deser waniliowy Panna Cotta z musem truskawkowym i listkiem miętowym 
- Ciasteczka: delicje o różnych smakach  (malina, pomarańcza, wiśnia) 

Napoje 
- Dla każdej pary 0,5 L. wódki „Wyborowa” *  

- 1 L. soft napoju/soku * 
- O północy lampka szampana w klubie */** 

 
 

W trakcie zabawy Sylwestrowej bar cały czas będzie 
otwarty, oferując bogate menu alkoholi i drinków.. 

 

informacje i rezerwacje 

Tel. 609 674 140 



 

 

CENA 

W zależności od pakietu, w cenie rezerwacji oferujemy Państwu: 

Koszt 200 zł od osoby* (wstęp, bezpłatna szatnia, lampka szampana o północy,           
zapewnione miejsce siedzące, 0,5 L. wódki na parę i 1 L. softu napoju/ soku, 

pełne menu, dla chętnych przywitanie Nowego roku na                                   
Wrocławskim Rynku)  

Koszt 100 zł od osoby** (wstęp, bezpłatna szatnia, lampka szampana o północy,                 
miejsce stojące, dla chętnych przywitanie Nowego roku na                    

Wrocławskim Rynku) 

UWAGA: Ceny obowiązują do 30 listopada, po tym terminie ulegną zmianie  (podwyższeniu). 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
- Start godz. 20:00 

- Gości wpuszczamy na podstawie listy, wg nazwisk. 

- Szacunkowa liczba gości, około 180 osób 

- Pojedyncze pary, będą miały miejsca siedzące w stolikach „integracyjnych”  

- W trakcie imprezy,  na czas pokazu sztucznych ogni na rynku można pobrać 
płaszcze i wyjść podziwiać sztuczne ognie, po czym wrócić i               

kontynuować zabawę.     

 

email: sylwester@antidotumclub.pl 

https://www.facebook.com/events/345104959631117/ 

osobiście: Klub Antidotum, ul. Kiełbaśnicza 32, Wrocław 

informacje i rezerwacje 

Tel. 609 674 140 

mailto:sylwester@antidotumclub.pl
https://www.facebook.com/events/345104959631117/

