
w Restauracji FLO 
w hotelu Indigo Warsaw – Nowy Świat

New Year's Eve dinner
2022/2023

Kolacja sylwestrowa



Oferta
Nasza oferta zawiera:

Doskonałe sylwestrowe menu
Szefa Kuchni

Kolacja w godzinach: 20:00 - 01:00

Pakiet napojów bezalkoholowych: 
kawa, herbata, woda, soki owocowe, 
napoje gazowane

Butelka wina do wyboru: 
białe lub czerwone 

Kieliszek wina musującego o północy

Rezerwacja: 

Telefon: +48 793 137 968  
E-mail: restauracjaflo@indigowarsaw.com

Gwarancją rezerwacji jest wpłata 50% jej wartości w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji na numer konta:

Smolna 40 Sp. z o. o.
ul. Komunalna 8
87-800 Włocławek
Bank Gospodarstwa Krajowego PL 79 1130 1017 0080 0163 8420 0004
SWIFT : GOSKPLPW
W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko z dopiskiem “Sylwester INDIGO 22/23”.

Spędź sylwestrowy wieczór we wnętrzach 
Restauracji Flo, mieszczącej się w hotelu 
Indigo Warsaw – Nowy Świat. 

Celebruj ten wyjątkowy moment w roku 
w jednym z najpiękniejszych miejsc w 
Warszawie. Delektuj się doskonałym 
menu i czasem spędzonym z rodziną             
i przyjaciółmi.

Cena: 599 PLN /os.



Our offer includes:

 Excellent New Year's Eve menu

 Dinner from 20:00 to 01:00

 Soft drinks: 
 coffee, tea, water, fruit juices, 
 fizzy drinks

 Bottle of wine: 
 white or red

 Glass of sparkling wine at midnight

Book now: 

Phone: +48 793 137 968  
E-mail: restauracjaflo@indigowarsaw.com 

The guarantee of the reservation is a payment of 50% within three working days from the day of making the reservation:

Smolna 40 Sp. z o. o.
ul. Komunalna 8
87-800 Włocławek
Bank Gospodarstwa Krajowego PL 79 1130 1017 0080 0163 8420 0004 
SWIFT : GOSKPLPW
In the title of the transfer, write your surname and "New Year's Eve dinner 22/23".

Spend New Year's Eve at Flo Restaurant, 
located in Hotel Indigo Warsaw - Nowy 
Świat. 

Celebrate this special moment of the year 
in one of the most beautiful places in 
Warsaw. Enjoy the delicious menu and an 
unforgettable time with family and friends.

Nasza oferta zawiera:

 Doskonałe sylwestrowe menu
 Szefa Kuchni

 Kolacja w godzinach: 20:00 - 01:00

 Pakiet napojów bezalkoholowych: 
 kawa, herbata, woda, soki owocowe, 
 napoje gazowane

 Butelka wina do wyboru: 
 białe lub czerwone 
 
 Kieliszek wina musującego o północy

Offer

Price: 599 PLN /person



MENU
Aperitif 

Papa doble

Amuse-bouche

Choux z ritą wędzoną / galaretka z ogórka
Choux with smoked Polish cheese / cucumber jelly

Przystawka / Starter

Krewetki / cydr / trawa żubrowa / jabłko
Prawns / cider / sweet grass / apple

lub / or

Tatar wołowy / pikle / suszone żółtko / lubczyk
Steak tartare / pickle / dried egg yolk

Zupa / Soup

Bulion Azjatycki / warzywa / grzyby / lane kluski 
Asian stock / vegetable / mushrooms / batter noodles

lub / or

Krem z borowików / grzanka / oliwa ziołowa 
Boletus cream soup / toast / herbs olive oil

Danie Główne / Main Course

Polędwica wołowa / marchew mini / topinambur / 
burak karmelizowany / sos perigueux
Beef tenderloin / mini carrot / sunchoke / carmelised         
Beetroot / Perigueux Sauce

lub / or

Troć fiordowa / gołąbek z soczewicą / dziki brokuł / 
sos buerre blanc 
Bull trout / lentils cabbage roll / broccoli / buerre blanc 
sauce

lub / or

Gnocchi / dzikie szparagi / trufle / pomidor / parmezan  
Gnocchi / ssparagus spears / truffle / tomato / parmesan 

Deser / Dessert

„Szampańska Noc” - truskawki / szampan / 
czarna porzeczka
„Champagne Night ”- strawberry / champagne / black 
currant

Bufet Ciepły / Hot Buffet 

Kaczka pieczona / jabłka / czerwona kapusta
Baked duck / apple / red cabbage 
Ziemniaki po Polsku
Polish style potato
Cukinia Faszerowana warzywami / tofu wędzone  
Zucchini with vegetable / smoked tofu 
Halloumi Yakitori / por / ponzu / sezam   
Yakitori halloumi / leek / ponzu sauce / sesame 

Bufet Zimny / Cold Buffet

Kamień Polskich wędlin i serów 
Selection of Polish cheeses and cold cuts
Sałata Cezar / kurczak / bekon / grzanki / parmezan
Caesar salad / chicken / bacon / croutons / parmesan
Roladki ze schabu / mus chrzanowy
Baked loin / horseradish mousse
Carpaccio wołowe / rukola / wiśniowe pomidorki / 
bursztyn
Beef carpaccio / rocket / cherry tomato / „Bursztyn „ cheese
Vol-au-vent z humusem / pieczona papryka / natka  
Hummus Vol-au-vent / baked pepper / parsley
Ceviche z sandacza / granat / chili  
Zander Ceviche / pomegranate / chilli 
Roladki z bakłażana / warzywa stir-fry / kolendra  
Zucchini / Vegetable / Coriander
Ziemniak / korniszon / szczypiorek   
Tomato / gherkin / chives  
    
Asortyment ciast i owoców filetowanych
Selection of cakes and fruit 



INDIGOWARSAW.COM


