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Szilveszteri Gálavacsora



Szilveszteri gálavacsoránk hatfogásos kulináris extravaganciát tartalmaz, 

borpárosítással, élő zenei szórakoztatással, valamint hajnalig tartó tánccal. A 

gálavacsora fényét Tolvai Reni és kísérőzenekara, a Gentlemen Kvartet emeli a 

csúcspontjára: zenés műsoruk a mai legszebb magyar dalokat hozza könnyed, 

táncolható, jazzy és szvinges feldolgozásban az Aria üvegmennyezete alá. Este 10 

óra után a High Note SkyBarban is elindul az ünneplés: a keverőpult és a lemezek 

mögött Andrew J fokozza a hangulatot, a város felett.

SZILVESZTERI GÁLAVACSORA 
AZ ARIA HOTEL BUDAPESTBEN 

GÁLA MENÜ

VENDÉGVÁRÓ
Csicsóka, füstölt tofu, piemonti mogyoró* (V, GM, LM)

HIDEG ELŐÉTEL
Kacsamáj terrine, karamellizált pekándió, szilvatextúrák, pirított briós (LM)

Gróf Degenfeld Muscat Blanc 2017

MELEG ELŐÉTEL
Kakas ravioli, turbolya velouté, kakasesszencia, 

marinált shitake gomba (LM)

Tűzkő Merlot Premium 2013

PEZSGŐ & SORBET (GM, LM)

FŐÉTEL
Marhabélszín, burgonya terrine, zellerpüré, sült répa, 

hagymamorzsa, vörösbormártás (LM)

Takler Rubato 2015

DESSZERT
Caraibe csokoládé mousse, passiógyümölcs* (GM, LM)

Demeter Zoltán Őszhegy Sárgamuskotály 2015

*mogyorót tartalmaz



ÉJFÉLI BÜFÉFALATOK
A HIGH NOTE SKYBARBAN

Sajtos és magvas stangli (V)

Pogácsaválogatás (V)

Vajas tésztás mini virsli

Füstölt lencsekrémleves, kenyér crouton (V, LM)

Bőrös malaccomb, bajor káposzta, pirított burgonya (GM, LM)

Sütőtök és csicseriborsó curry, paraj, párolt basmati rizs (V, GM, LM)

Raffaello cake pop (GM, LM)

KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁS
(22:00 és 02:00 között)

Sauska Brut pezsgő

Aria Hotel borai (Villa Pátzay) fehér, rosé, vörös

Hübris kézműves sörök

Szénsavas üdítők, rostos levek

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Kávé és tea

DÁTUM: 2021. december 31., péntek
IDŐPONT: 19:30-02:00

Kedvezményes early bird ár november 30-ig:
320€/fő

Jegyár december 1-től: 350€/fő

V- vegán / GM- gluténmentes/ LM- laktózmentes

ARIA HOTEL BUDAPEST
1051 Budapest, Hercegprímás utca 5. / events@ariahotelbudapest.com

Az ár tartalmazza a vacsoramenüt borpárosítással, az éjféli büfét, korlátlan italcsomagot 4
órán keresztül (22:00 - 02:00), valamint az ÁFA-t és szervizdíjat. Részvételi szándékát jelezze

felénk az events@ariahotelbudapest.com címen.

Az ünnepi szezonra való tekintettel kérjük, hogy időben foglalja le a gálavacsorára helyét, 
melyre csak korlátozott számban tudunk asztalokat visszaigazolni. Foglalási feltételek: 

A szilveszteri rendezvényre fenntartott foglalások 2021. december 10-ig törölhetők 
kötbérmentesen. Foglalása csak abban az esetben garantált, ha az ár teljes egészében 

kifizetésre kerül, online fizetési rendszerünkön keresztül.


