
   TARDE 
  ARGENTINA 

   
15. stycznia 

SOBOTA godz. 19.00 
CENA: 150 zł/os. 

—  koncert tango & menu   — 

Orkiestra San Luis Tango 
Javier Torres Duval: Wokal 

Luciano Torres Duval: Bandoneon 
José Torres Duval: Gitara i Wokal 

Lina Carvajal:  Flet 

 — MENU — 

✴ Przystawka: duet EMPANADAS (argentyńskie 
pieczone „pierogi”) cordero & fugazzeta z 
jagnięciną & z cebulą i serem & salsa chimichurri 

✴ Danie główne: CORDERO a la parilla soczysty 
udziec jagnięcy z grilla /chimichurri (salsa 
argentyńska) / pieczone ziemniakami „domino” / 
sałatka z rukoli 

✴ Deser: NARANJAS con HELADO „dulce de 
leche” — gorące pomarańcze z „disco” z ognia z 
lodami z kajmakiem 

✴ Napoje: WINO — butelka wina argentyńskiego 
Malbec na osobę! / karafki wody w cenie bez 
ograniczeń 

* płatność na wejściu (gotówka lub karta) 
* cena bez wina: 120 zł / osoba 
* obowiązek okazania certyfikatu szczepienia lub 

status ozdrowieńca lub aktualny negatywny test 
* dzieci do 16. lat wstęp wolny, menu dla dzieci do 

wyboru z karty 
* możliwa opcja wegetariańska: Przystawka: 

Empanadas Fugazzeta / Danie główne: Provolone 
(ser 200g zapiekany w sosie pomidorowym, sałatka 
z rukoli / Proszę zgłosić opcję wege przy rezerwacji! 

* zastrzegamy prawo do odwołania imprezy w 
przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z 
pandemią 

REZERWACJA stolików obowiązkowa 
tel. / sms: 506 030 152 
e-mail: imprezy@stajniachojnow.pl 

www.stajniachojnow.pl 
www.Facebook.pl/KuchniaprzyStajni 
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TARDE 
  ARGENTINA 

   
15. stycznia 

SOBOTA godz. 19.00 
CENA: 150 zł/os. 

—   KONCERT TANGO   — 

Orkiestra San Luis Tango 
Javier Torres Duval: Wokal 

Luciano Torres Duval: Bandoneon 
José Torres Duval: Gitara i Wokal 

Lina Carvajal:  Flet 

 — MENU — 

✴ Przystawka: duet EMPANADAS (argentyńskie 
pieczone „pierogi”) cordero & fugazzeta z 
jagnięciną & z cebulą i serem & salsa chimichurri 

✴ Danie główne: CORDERO a la parilla soczysty 
udziec jagnięcy z grilla /chimichurri (salsa 
argentyńska) / pieczone ziemniakami „domino” / 
sałatka z rukoli 

✴ Deser: NARANJAS con HELADO „dulce de 
leche” — gorące pomarańcze z „disco” z ognia z 
lodami z kajmakiem 

✴ Napoje: WINO — butelka wina argentyńskiego 
Malbec na osobę! / karafki wody w cenie bez 
ograniczeń 

* płatność na wejściu (gotówka lub karta) 
* cena bez wina: 120 zł 
* obowiązek okazania certyfikatu szczepienia lub 

status ozdrowieńca lub aktualny negatywny test 
* dzieci do 16. lat wstęp wolny, menu dla dzieci do 

wyboru z karty 
* możliwa opcja wegetariańska: Przystawka: 

Empanadas Fugazzeta / Danie główne: Provolone 
(ser 200g zapiekany w sosie pomidorowym, sałatka 
z rukoli / Proszę zgłosić opcję wege przy rezerwacji! 

* zastrzegamy prawo do odwołania imprezy w 
przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z 
pandemią 

REZERWACJA stolików obowiązkowa 
tel. / sms: 506 030 152 
e-mail: imprezy@stajniachojnow.pl 
www.stajniachojnow.pl 
www.Facebook.pl/KuchniaprzyStajni 
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   TARDE 
  ARGENTINA 

   
15.th of January 

SATURDAY 19.00 
PRICE: 150 PLN 

— tango concert & menu  — 

Orchestra San Luis Tango 
Javier Torres Duval: Vocal 

Luciano Torres Duval: Bandoneon 
José Torres Duval: Guitar & Vocal 

Lina Carvajal:  Flute 

 — MENU — 

✴ Starter: duo EMPANADAS cordero & fugazzeta 
with lamb & with onion and cheese & salsa 
chimichurri 

✴ Main dish: CORDERO a la parilla lamb leg from 
Argentinian grill /chimichurri (salsa) / baked 
potatoes „domino” style / arugula salad 

✴ Dessert: NARANJAS con HELADO „dulce de 
leche” — oranges from „disco” over fire served 
with dulce de leche ice-cream 

✴ To drink: WINE — bottle of Argentinian Malbec 
per person! / water no limits 

* payment on entrance (cash or card) 
* price without wine: 120 pln/person 
* Covid restrictions: Mandatory Vaccine Certificate 

(or recent negative test or proof of recovery) 
* children under 16 years old free entrance, menu to 

choose a la carte 
* VEGE option available upon request during 

reservation: Starter: Empanadas Fugazzeta /  Main 
dish: Provolone cheese in tomato sauce / arugula 
salad / Dessert the same 

* we reserve a right to cancel an event in case of any 
change of pandemic regulations  

TABLE RESERVATION is obligatory 
tel. / sms: 506 030 152 
e-mail: imprezy@stajniachojnow.pl 

www.stajniachojnow.pl 
www.Facebook.pl/KuchniaprzyStajni 
(follow event on Facebook!) 
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