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komfortowo i oryginalnie

Jeśli szukasz niekonwencjonalnego miejsca, w którym chcesz urządzić wigilię firmową, pełną świątecznych smaków
i zapachów zdrowej kuchni albo gdy chcesz zaplanować ostatni wieczór 2017 r. z bliskimi i przyjaciółmi, wybierz Unikatonię,
gdzie muzyka na żywo, wyśmienite menu, szampańska zabawa, wyjątkowy wystrój i niezapomniany nastrój!

Unikatonia na szczególne okazje!
Przed nami magiczny okres świąt i koniec roku.
Najwyższy czas by zaplanować wigilijne spotkania z współpracownikami czy partnerami
biznesowymi. W Restauracji Unikatonia zapewniamy bogatą ofertę kulinarną pełną pysznych,
zdrowych i tradycyjnych potraw, dyskretną
obsługę, oryginalne wnętrza, sąsiedztwo lasu
w zimowej szacie, a także możliwość skorzystania ze specjalnych zabiegów SPA.

Feeria smaków

Na wigilijne wieczerze firmowe przygotowaliśmy dla Państwa trzy warianty menu. Każdy
może stanowić punkt wyjścia do zamówień
zindywidualizowanych - istnieje bowiem możliwość wprowadzania zmian, dodania do naszych propozycji Państwa sugestii nawiązujących do ulubionych potraw.
Na świątecznym stole, stosownie do upodobań i tradycji, znajdziecie Państwo do wyboru:
barszcz z uszkami, krem z grzybów leśnych z łazankami oraz żurek z grzybami i ziemniakami.
Danie główne, oprócz pierogów w tradycyjnych
wersjach zdominuje obfitość rybnych wariacji.
Oczywiście w roli głównej karp, ale zaraz obok
także dorsz i sandacz. Ryby podawane na półmiskach w towarzystwie smakowitych warzyw gotowanych na parze, z masłem czosnkowym i sezamem, to prawdziwa uczta smaków.

Goście gustujący w zakąskach z pewnością
znajdą upodobanie w trzech rodzajach śledzi,
jak też w karpiu w galarecie z bakaliami czy (jak
u mamy) w pasztecikach z kapustą i grzybami.
W ramach bufetu zapewnimy pyszne ciasto,
owoce, mnogość napojów i jak nakazuje tradycja - kompot z suszu. Poza zestawami dostępne
będą hiszpańskie wina, piwo butelkowe Primator, a także wódka Finlandia.
Z myślą o paniach aktywnych zawodowo, które
często po całym tygodniu pracy nie mają siły, by
zabrać się do świątecznych przygotowań (sporo
z nich pracuje w Wigilię do późna i nie może sobie pozwolić na wzięcie w tym dniu urlopu), restauracja nasza oferuje możliwość zamawiania
wigilijnych potraw na wynos. Najbardziej zapracowanym odpadnie pracochłonne lepienie
uszek i pierogów, mielenie maku czy też przyrządzanie karpia.

Upominki dla ciała i ducha!

Choć do świąt pozostało jeszcze trochę czasu,
trzeba już myśleć o prezentach. Jakie upominki gwiazdkowe warto podarować osobom ze
swojego najbliższego otoczenia? Proponujemy,
zwłaszcza z myślą o paniach (mamach, małżonkach i dziewczynach) coś wyjątkowego.

Restauracja Unikatonia
to znakomite miejsce
na spotkania biznesowe,
biesiady i bale

Interesującym pomysłem będzie wykupienie
bonu podarunkowego pod konkretny zabieg
albo bonu na określoną kwotę, w ramach
której osoby obdarowane mogą zrealizować
w Unikatonii SPA wybrane pakiety interesu-

jących procedur kosmetycznych. Duży wybór
profesjonalnych zabiegów relaksujących i pielęgnacyjnych na całe ciało lub poszczególne
jego partie, pozwoli w pełni wypocząć, ukoić
nerwy, a także uzyskać piękny i zadbany wygląd na szczególne okazje.
Nasze SPA, to połączenie wykwalifikowanej
i miłej obsługi, spokojnego, przytulnego nastroju oraz najlepszych kosmetyków i sprzętów. Na ich bazie, z myślą o świątecznych
spotkaniach i balach, oferujemy Klientkom
okazjonalne makijaże i upiększające zabiegi
bankietowe.

Zabawy i tańce… do białego rana

Sylwester jest tym czasem, który chcemy przeżyć hucznie. Większość pragnie wejść w Nowy
Rok z przytupem. Z przyjemnością zapraszamy
Państwa do spędzenia tej wyjątkowej nocy
w Restauracji Unikatonia.
W pierwszy nasz Sylwester wystartujemy o godzinie 20:00, zaczynając od lampki wina i babeczek z sałatką meksykańską. Na uroczystą
kolację proponujemy: polędwice wieprzowe
w kapuście serwowane z sosem kurkowym,
puree groszkowym i miksem sałat z sosem
winegret.
Przez cały wieczór będziemy serwować zakąski
zimne: półmisek mięs pieczonych podanych
z dipami, filet rybny z duszonymi warzywami,
trzy rodzaje śledzia, jaja faszerowane, tymbaliki drobiowe w cytrynowej galarecie, sałatkę
wenecką i sałatkę warzywną w szynce.
Niezależnie od zakąskowych pyszności rytm
wieczoru wyznaczą dania na ciepło: około
22:00 szaszłyki z drobiem i warzywami podawane z ryżem curry. O godzinie 1:00 zaprosimy
na golonkę marynowaną w ziołach podaną na
kiszonej kapuście, a w okolicach 3:00 rozgrzejemy się barszczem z pasztecikami oprószonymi sezamem. Cały czas będą dostępne napoje:
woda z cytryną, soki owocowe, kawa, herbata.,
a ponadto dla każdej pary przygotowaliśmy
butelkę wina musującego oraz wódkę (0,7 l).
Sylwestrową zabawę poprowadzi Dariusz Gruszecki, uznany lubiński muzyk. Obok tańców
przewidziane gry, konkursy. Dla zwycięzców
przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody w postaci ekskluzywnych zabiegów w naszym SPA.
Oczywiście aby tradycji wieczoru sylwestrowego stało się zadość, o 24.00 rozjaśnimy niebo
profesjonalnym pokazem fajerwerków.
Specjalnie stworzone menu, muzyka na żywo
i uznany wodzirej - zapewnią wyjątkowe doznania i sprawią, że powitanie Nowego Roku
2018 w Unikatonii, będzie dla Państwa niezapomnianym przeżyciem.
Miejsca, w cenie 600 zł od pary, można rezerwować w naszej restauracji lub telefonicznie
pod nr tel. 782 203 042.

