
	
Шановні	друзі!	
Ми	розповімо	вам	про	найчудовішу	НОВОРІЧНУ	НІЧ	у	найзатишнішій	ЗАЛІ	Києва!	
Культурний	центр	Freedom	Hall	у	новорічну	ніч	перетвориться	на	центр	чудес	у	затишному	
зимовому	парку!	
Вас	чекають	ТІЛЬКИ	ЧУДЕСА!	
	
У	новорічну	ніч	гості	столичного	Freedom	Hall	стануть	учасниками	унікального	гучного	
імерсивного	шоу-пригоди	з	Алісою	і	незвичайними	героями	Льюїса	Керолла.	Але	Аліса,	її	друзі	
і	гості	в	цю	ніч	подорожуватимуть	по	світу	новорічних	чудес.	
	
Актори,	хореографи,	музиканти	та	експерти	з	комунікацій	оточать	вас	увагою	і	любов'ю,	
допоможуть	стати	частиною	їх	казкового	світу	і	зроблять	новорічну	ніч	чарівною	і	
незабутньою.	
	
Актори	і	глядачі	стануть	одним	цілим	–	хіба	це	не	круто?	
	
Freedom	Hall	приготував	для	новорічної	ночі	абсолютно	нестандартний	сценарій,	інтер'єри,	
фотозони,	танцювальну	підлогу,	конфеті,	феєрверки,	святкове	меню,	педагогів	і	вихователів	
для	маленьких	гостей.	Світло,	колір	і	запахи	–	все	буде	підпорядковане	сценарію	новорічної	
ночі.	
	
Навіть	таємно	інтегровані	в	новорічний	сценарій	зірки	музики	в	цю	казкову	ніч	стануть	
рядовими	акторами	імерсивного	шоу.	
	
Всі,	хто	зможе	потрапити	в	новорічну	ніч	у	культурний	центр	Freedom	Hall,	повинні	бути	готові	
до	величезної	кількості	вражень.	
	
Наші	плани:	
21:30	-	зустрічаємо	гостей	
22:00	-	бузкове	party	і	знайомство	з	дивовижним	світом	Аліси	
23:30	-	проводжаємо	за	столом	2019-й	
23:55	-	дивимося	ТБ	з	ігристим	
00:00	-	зустрічаємо	2020-й	і	тонемо	в	святі	
00:15	-	беремо	участь	в	імерсивному	шоу-пригоді	«Пурпурові	сни	Аліси»	
01:15	-	танцюємо	супер	хіти	з	геніальною	групою	і	дружимо	з	алкоголем	
02:00	-	божевільний	нічний	данс.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



НОВОРІЧНЕ МЕНЮ 2020 / NEW YEAR MENU 2020 ВИХІД, Г / 
WEIGHT, G 

НАПОЇ  / BEVERAGES   
Ігристе вино «Prosecco» / Sparkling wine «Prosecco» 750 
Вода мінеральна газована / не газована / Mineral water sparkling / no sparkling 2*500 
ЗАКУСКИ  / APPETIZERS   
Палітра європейських сирів із мастардою та мандаринами / Palette of European cheeses with 
mastaard and tangerines 300 

М'ясне плато власного виробництва з маринованими овочами / Meat plateau of own 
production smooked meat with pickled vegetables 300 

Пате з курча та цибулевого конфітюру з грінками / Baby chicken pate and onion jam with 
croutons 100 

Хлібний кошик (темна та світла чіабата) / Bread basket (selection of chiabatta bread) 90 

САЛАТИ /  SALADS  
Палермо з бебі моцарелою, в'яленими томатами та кедровими горіхами / Palermo salad with 
baby mozzarella, sun-dried tomatoes and pine nuts 170 

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS  
Рулет із курча зі спаржею під пікантним соусом / Chicken roll with asparagus and delicate sauce 180 

ОСНОВНІ СТРАВИ  / MAIN COURSE  
Закарпатська форель з грибами та вершковим соусом / Transcarpathian trout with mushrooms 
and cream sauce 270 

  
*Повна оплата має бути не пізніше 25.12.2019 року!!! 
* Full payment must be no later than December 25, 2019!!!  
  
*Повернення оплати: 100% до 15.12.2019; 50% до 20.12.2019; 25% до 25.12.19 
*Payment back : 100% not late than 15.12.2019; 50% - 20.12.2019; 25% - 25.12.19 

  
*Пляшку ігристого вина можна обміняти на будь-що в еквіваленті 650,00 грн (чи з доплатою, 
але без повернення решти)  
*A bottle of sparkling wine can be exchanged for anything in the equivalent of UAH 650.00 (or 
extra, but without change)  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



НОВОРІЧНЕ МЕНЮ 2020 / NEW YEAR MENU 2020 ВИХІД, Г / 
WEIGHT, G 

Шановний гість! 
Володар квитка за 6 тисяч гривень може вибрати по одному варіанту з салатів, гарячих 

закусок і основних страв. Холодні закуски будуть на столах до приходу гостей. 
 

Dear guest! We would like to pay your attention to the fact that when you purchase a ticket for 
6000.00 UAH, you have aportynity to choose from menu one dish from each categories: salads, hot 
appetizers,main dishes!! Instead, the whole list of cold appetizers, in the amount for one portion of 

each per person, will be served on the table before your arrival! 
 

НАПОЇ ДЛЯ КОЖНОГО / BEVERAGES INDIVIDUALLY  
Ігристе вино «Prosecco» / Sparkling wine «Prosecco» 750 
Вода мінеральна газована / не газована / Mineral water sparkling / no sparkling 2*500 
ЗАКУСКИ ДЛЯ КОЖНОГО / APPETIZERS INDIVIDUALLY  
Палітра європейських сирів із мастардою та мандаринами / Palette of European cheeses with 
mastaard and tangerines 300 

М'ясне плато власного виробництва з маринованими овочами / Meat plateau of own 
production smooked meat with pickled vegetables 300 

Пате з курча та цибулевого конфітюру з грінками / Baby chicken pate and onion jam with 
croutons 100 

Хлібний кошик (темна та світла чіабата) / Bread basket (selection of chiabatta bread) 90 

САЛАТИ, НА ВИБІР /  SALADS, ONE TO CHOOSE:  
Традиційний салат Олів'є з телятиною та язиком / Traditional Oliv`e salad with veal and boiled 
beef tongue 190 

Суч Джоу з вугром та морськими водоростями / Sou Zhou salad with smoked eel and seaweed 170 

Палермо з бебі моцарелою, в'яленими томатами та кедровими горіхами / Palermo salad with 
baby mozzarella, sun-dried tomatoes and pine nuts 170 

Салатьє з лососем, яйцем перепілки та пармезаном / Salmon salad, quail egg and parmesan 
cheese 170 

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ, НА ВИБІР / HOT APPETIZERS, ONE TO CHOOSE  
Соте з морепродуктів (креветка, мідії, кальмар, гребінець) у винному соусі /  
Seafood sautee (shrimp, mussels, squid, scallop) in wine sauce 180 

Рулет із курча зі спаржею під пікантним соусом / Chicken roll with asparagus and delicate sauce 180 

ОСНОВНІ СТРАВИ, НА ВИБІР  / MAIN COURSE, ONE TO CHOOSE  
Ніжний, томлений ростбіф з овочевим рататуєм / Tender, sous vide, roast beef fillet with 
vegetable ratatouille 190 

Закарпатська форель з грибами та вершковим соусом / Transcarpathian trout with mushrooms 
and cream sauce 270 

Філе пекінської качки сувід із фруктами та ягідним соусом / Beijing duck fillet / sous vide / with 
fruit and berry sauce 190 

Частина курчати табака з аджикою, печерицями та печеною картоплею / Half baby chicken 
tabaka with adzhika sauce, pan fried mushrooms and baked potatoes 
 

480 

  



*Повне замовлення та повна оплата має бути не пізніше 25.12.2019 року!!! 
* Full order and full payment must be no later than December 25, 2019 !!!  
  
*Повернення оплати: 100% до 15.12.2019; 50% до 20.12.2019; 25% до 25.12.19 
*Payment back : 100% not late than 15.12.2019; 50% - 20.12.2019; 25% - 25.12.19 

  
*Пляшку ігристого вина можна обміняти на будь-що в еквіваленті 650,00 грн (чи з доплатою, 
але без повернення решти)  
* A bottle of sparkling wine can be exchanged for anything in the equivalent of UAH 650.00 (or 
extra, but without change)  
	


