
 

LATINO PARTY u Tiffany'ego 
 

Czy pragniesz przenieść się na rozgrzane słońcem plaże? 

Czy marzysz poczuć pozytywne wibracje, płynące z kultury latynowskiej? 
 

Gorąco polecamy wypełniony kolorami i szaloną zabawą wieczór Latino. 

Serdecznie zapraszamy 9 marca (sobota) 2019 r. o godz. 19:00 

 do Restauracji Tiffany na kobiecą fiestę. 

Dj Willy to wulkan energii, który pociągnie za sobą fale lawy szaleństwa wszystkich 

kobiet! Panie zostaną zaskoczone doskonałą oprawą muzyczno-konferansjerską  

oraz dekoracją światłem. Wspólna nauka latynoskiego tańca, loteria z nagrodami, 

fotobudka, fotoreportaż, prezent dla każdej uczestniczki  

to niektóre z niespodzianek wieczoru. 
 

Dzień Kobiet u Tiffany`ego to fascynującą podróż do tropikalnych zakątków świata 

 w jedynym i niepowtarzalnym evencie. Podczas imprezy Panie poznają gorące rytmy 

kubańskiej salsy, hawajski taniec hula, przeniosą się na karnawał do Rio de Janeiro  

oraz poznają smak jamajskiej wolności przy rytmach reggae.  
 

Bilet wstępu (płatność: gotówka/przelew) 

120 zł/osoba 
Prowadzona jest wyłącznie bieżąca sprzedaż biletów. 

 
 

FIESTA MENU 
 

Aperitif 

Sangria 
 

Przystawka 

Tortilla z wędzonym łososiem na sosie z suszonych pomidorów 
 

Danie główne 

Grillowany filet z kurczaka z warzywami, zapiekany beszamelem 

wraz z opiekanymi ziemniakami w rozmarynie oraz surówką z białej kapusty 
 

Bufet słodki 

Wybór ciast 

Shoty deserowe 

Carpaccio owocowe 
 

Kolacja I 

Gulasz wieprzowy z curry i drożdżowym paluchem z czarnuszką 
 

Kolacja II 

Barszczyk z meksykańskim pasztecikiem 
  

Bufet kawowy (bez ograniczeń) 

Kawa, herbata 
 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Woda niegazowana z pomarańczą 

https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/nalesniki-bolognese-8


 

ZAKUP BILETU 
 

1. Płatność gotówką – odbiór biletu w Restauracji Tiffany w każdą sobotę w godz.                    

12:00–18:00. Alternatywny termin należy uzgodnić telefonicznie 12 283 77 88. 
 

2. Płatność przelewem – należy wysłać wiadomość na adres 

tiffany@restauracjatiffany.pl oraz podać wszystkie wymagane dane:  

 imię i nazwisko,  

 numer telefonu,  

 ilość biletów. 

W odpowiedzi zwrotnej zostanie przesłany nr konta wraz z odpowiednim opisem 

transakcji. Płatność wymagana jest do trzech dni po otrzymaniu danych do 

przelewu. W przeciwnym wypadku zapytanie zostanie anulowane. 

 

SIESTA BAR 
 

       Błękitna Laguna 

              15 zł/szt. 

        Martini Latino 

                                            15 zł/szt. 

       Tequila Sunrise 

                 15 zł/szt. 

 

Desperados | Piwo Żywiec | Warka Radler 

 5 zł/szt. 

 

Wódka Wyborowa 

 35 zł/0,5 l 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informacja 
telefon: 12 283 77 88 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl 
 

www.restauracjatiffany.pl 

mailto:tiffany@restauracjatiffany.pl

