Drodzy Członkowie Europa Forum!
Szanowni Państwo!
Zarząd EUROPA FORUM ma zaszczyt zaprosić Państwa na tradycyjne

Przyjęcie Świąteczne 2016
piątek, 02 grudnia 2016
godz. 18.30
Pałac Gruszów
Gruszów 10 | 58-124 Marcinowice
Rezydencja w Gruszowie od lat zachwyca swoim urokliwym i klasycznym wystrojem, podkreślając dodatkowo
świąteczny charakter naszych corocznych spotkań wigilijnych. Wspólnie z Państwem cieszymy się na szczególny
wieczór w blasku choinki oraz na wspólną, elegancką czterodaniową kolację w restauracji pałacowej.
Program artystyczny dostarczy nam dodatkowych wrażeń, oplatając spotkanie poetycką nutą i klasycznym
repertuarem w wykonaniu duetu
VOCE & PASSIONE
Elżbieta Nowotarska-Leśniak - sopran
Magdalena Jaszczak - pianino
Nazajutrz polecamy – jak co roku – odwiedziny „Kiermaszu Świątecznego u Romy“ w sąsiedniej wiosce Krasków.
Od sobotniego południa będzie się tam można zaopatrzyć w świąteczne podarunki i smakołyki domowego wyrobu.
Załączamy program wieczoru oraz menu.
Uprzejmie prosimy o zobowiązujące zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny wraz z wpłatą,
najpóźniej do dn. 25 listopada 2016.
Dane do przelewu znajdują się w formularzu. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy fakturę na wskazane dane.
Jeżeli istnieje taka potrzeba – chętnie wskażemy namiary do firmy przewozowej na trasie Wrocław-GruszówWrocław. W powyższym wypadku prosimy o uprzedni kontakt z naszym biurem.
Pałac Gruszów oferuje Państwu możliwość noclegu wraz ze śniadaniem (check-in w piątek od godz. 14.00)
Kontakt: recepcja@palac-gruszow.pl lub tel. 601 899 477
W przypadku wyczerpania kontyngentu pokoi noclegowych w Gruszowie istnieje również możliwość noclegu w
pobliskim Hotelu RED BARON w Świdnicy - kontakt: recepcja@redbaronhotel.pl (hasło: Europa Forum).

Cieszymy się na wspólny i uroczysty wieczór z Państwem.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd EUROPA FORUM

PROGRAM
godz. 18.30
Powitanie Gości na werandzie pałacowej przy ognisku i grzanym winie

Przejście do restauracji pałacowej na czterodaniową kolację w blasku choinki,
z nutą poezji i obramowaniem artystycznym w wykonaniu duetu

VOCE & PASSIONE
Elżbieta Nowotarska-Leśniak - sopran
Magdalena Jaszczak - piano
19.00
MENU
z winem*
kawa/herbata, woda

Mus z wędzonego pstrą ga & chrupiąca sałata z pomidorkami koktajlowymi
Krem z leśnych grzybów
Gulasz z jelenia, kopytka gryczane, modra kapusta z pigwą [opcja 1]
Strudel ze szpinakiem i fetą z sosem pomidorowym [opcja 2 – wegetariańska]
Tartaletka z musem chałwowym i żurawiną
* Wybór wyselekcjonowanych win (białe/czerwone) jest przez cały wieczór do Państwa dyspozycji

od 21.30
BUFET

Barszczyk, sałatki, półmisek pieczonych mięs…

sobota, od godz. 11.00
„Kiermasz Świąteczny u Romy / Romy’s Weihnachtsmarkt“
Nazajutrz polecamy odwiedziny „Kiermaszu Świątecznego u Romy“ w sąsiedniej wiosce Krasków. Od sobotniego
południa będzie się tam można zaopatrzyć w świąteczne podarunki i smakołyki domowego wyrobu. Polecamy!

............ ..............................
Za wsparcie części artystycznej wieczoru dziękujemy firmie

