
Bal Sylwestrowy 2017/18 
„Noc magii”

“Night of magic”  
New Year’s Eve Gala 
2017/18

New Year’s Eve Party Menu
Buffet menu full of appetizers, soups, main dishes and desserts will be 
served next to the InAzia and at The Olive restaurants. Please find below 
selected dishes from the New Year’s Eve menu:

TArTArs – lIvE sTATION

Tuna tartar with avocado oil and micro sprouts

Beef tartar with condiments and herb toasts

OYsTErs – lIvE sTATION

Oysters with vinaigrette: coriander, lemon, shallot

DUMPlINGs & cAvIAr – lIvE sTATION 

Dumplings filled with salmon, spinach served with red caviar and sour 
cream

FIsh – lIvE sTATION 

halibut roasted in thyme and lemon pepper served with lime sauce and 
crunchy kale

sOUPs

Oriental shrimp soup with coconut milk

creamy boletus soup with truffle oil

Guinea fowl bullion with vegetables and buckwheat noodles

ThE OlIvE hOT BUFFET

Fried royal shrimps’ tails with olive oil and parsley

roasted turbot fillet with spinach, asparagus and lime sauce

Goose confit with gravy sauce & cranberry

seasoned beef roasted with pommery sauce and brussels sprouts

INAZIA hOT BUFFET

shrimps with Asian cabbage: bok choy

cod fillet on oriental vegetables with soy sauce and ginger

Octopus in green curry with Thai eggplant and basil

Beef cheeks in red curry with coriander and chili

DEssErTs PrEPArED lIvE

Thai ice cream with fruits and condiments

colorful macaroons with homemade mousses

chocolate fountains 

DEssErT cOckTAIl: 

coconut milk foam and hazelnut ganache “Gianduia”

raspberry mousse with crispy sponge cake

Menu Sylwestrowe
Bogaty bufet przystawek, dań gorących, deserów będzie dostępny przy 
restauracji InAzia i w restauracji The Olive. Poniżej znajdą Państwo 
wybrane pozycje z sylwestrowego menu:

TATArY – sTAcjA NA żYwO

Tatar z tuńczyka z oliwą z avocado i mikro kiełkami 

Tatar z wołowiny z dodatkami i ziołowymi grzankami 

OsTrYGI – sTAcjA NA żYwO

Ostrygi z dodatkami i winegretami: kolendrowym, cytrynowym i szalotką 

PIErOżkI & kAwIOr – sTAcjA NA żYwO 

Pierożki nadziewane łososiem i szpinakiem podane z czerwonym 
kawiorem i kwaśną śmietaną 

rYBA – sTAcjA NA żYwO 

halibut pieczony w tymianku i pieprzu cytrynowym podany z sosem 
limonowym i chrupiącym jarmużem 

ZUPY

Orientalna zupa z krewetek z mlekiem kokosowym

kremowa zupa z prawdziwków z oliwą truflową

Bulion z perliczki z warzywami i makaronem gryczanym

BUFET GOrĄcY rEsTAUrAcjI ThE OlIvE

smażone ogony z królewskich krewetek z oliwą z oliwek i natką pietruszki

Pieczony filet z turbota, ze szpinakiem, szparagami i sosem limonowym

confit z gęsi z sosem pieczeniowym i żurawiną

rostbef sezonowany pieczony z sosem pommery i brukselką

BUFET GOrĄcY rEsTAUrAcjI INAZIA

krewetki z orientalną kapustą: bok choy

Filet z dorsza na orientalnych warzywach z sosem sojowym i imbirem

Ośmiornica w zielonym curry z tajskimi bakłażanami i bazylią

Policzki wołowe w czerwonym curry z kolendrą i chili

DEsErY PrZYGOTOwYwANE NA żYwO

Tajskie lody z owocami i dodatkami 

kolorowe macaroni nadziewane domowymi musami 

Fontanny czekoladowe

kOkTAjl DEsErOwY

Pianka z mleka kokosowego i ganache z orzechowej czekolady „Gianduia” 

Mus malinowy z chrupiącym biszkoptem PROGRAM



Program Przyjęcia Sylwestrowego  
w Hotelu Sheraton w Warszawie
sheraton od lat przenosi gości Przyjęcia sylwestrowego w magiczny świat. 
spędź ostatnie godziny 2017 roku z nami – w tym czasie będziemy świętować 
w prawdziwej magicznej atmosferze w towarzystwie wróżek i magów.

NA DOBRY POCZĄTEK
Od godziny 20:00 będziemy serwować bogaty wybór dań w formie 
bufetu. Na gości wieczoru czekać będą dania inspirowane smakami 
południowowschodniej Azji, potrawy śródziemnomorskie oraz inne kreacje 
kulinarne kuchni świata. Daniom wytrawnym będą towarzyszyć wyjątkowe 
słodkie kreacje: czekoladowe fontanny i stacja na żywo z lodami tajskimi 
przygotowane przez naszego szefa cukierni. Dodatkową atrakcją sylwestrowego 
menu będą stacje gotowania na żywo. Delektuj się tajemnicą dobrze 
przemyślanych dań i wyjątkowych koktajli, ciesz się pokazem iluzjonistycznym 
Aleksandra Dumały i grą w kasynie, wspaniałą muzyką, fascynującym 
towarzystwem i zabawą do rana.

WSPANIAŁA ZABAWA W SOMEPLACE ELSE
Bar somePlace Else to najlepsze miejsce do tańca. Od godziny 21:30 zespół 
Nocny koncert zaserwuje znane i lubiane utwory, a Dj slavek dopełni je 
największymi przebojami ostatnich lat. Nasi barmani przygotowali bogatą ofertę 
koktajli bazujących na najlepszych alkoholach świata, które zaskoczą nie tylko 
smakiem, ale i formą podania.

WSPÓLNE ODLICZANIE
Od godziny 23:50 zaczynamy wielkie odliczanie, aby wspólnie powitać 
Nowy rok 2018.

WIELKA LOTERIA
Tuż po północy emocji dostarczy noworoczna niespodzianka – wielka loteria 
z mnóstwem wartościowych nagród. 

GWARANTUJEMY WYŚMIENITĄ ZABAWĘ DO GODZINY 4:00 RANO

Program of the New Year’s Eve Gala  
at Sheraton Warsaw Hotel
sheraton has always been taking the guests of the New Year’s Eve Party on 
a magic journey, accompanied by fortunetellers and magicians. spend your 
last hours of 2017 with us as this year we will be celebrating in a true magical 
atmosphere. 

PROMISING COMMENCEMENT 
From 8:00 pm we will serve a wide array of dishes in a buffet style. This selection 
includes compositions inspired by south-east Asian, Mediterranean tastes and 
culinary creations from all over the world. Main dishes will be accompanied 
by sweet specialties including chocolate fountains and live station with Thai 
ice creams prepared by our Pastry chef. Moreover, you will have a chance to 
enjoy live cooking stations. savor the mystery of the well thought-out meals, 
experience enchanting cocktails, magic show by Aleksander Dumała, amusement 
in casino, stunning music and fascinating company.

WONDERFUL PARTY IN SOMEPLACE ELSE
somePlace Else bar is designed to dance. Nocny koncert band, which will start 
its performance at 9:30 pm, will invite you to the dancefloor. The rest of the night, 
will be accompanied by Dj slavek, who will play the greatest hits and will keep 
you in a dancing mood. Apart from the great musicians, we recommend you also 
to try cocktails based on the best spirits of the world, prepared by our bartenders. 
All served cocktails do not only look amazing, but taste good as well.

FINAL COUNTDOWN
At 11:50 pm we start the final countdown to greet together the New Year 2018.

A GRAND NEW YEAR’S EVE LOTTERY
just after midnight, we will start New Year’s lottery with lots of valuable prizes. 

ENJOYMENT GUARANTEED UNTIL 4:00 A.M.

Drodzy Goście!
Dla tych z Państwa, którzy nie znajdą na liście alkoholi 
wliczonych w cenę ulubionego trunku, przygotowaliśmy 
specjalną ofertę odpłatnych alkoholi:

Dear Guests!
should you prefer a spirit or champagne that is not on the 
included alcohol list, we are happy to offer additional spirits at 
our special beverage menu, prices below:

CHAMPAGNES    0,75 btl.
Szampan wieczoru / Champagne of the Evening – N.v. 
Taittinger Brut  385
N.v. Moët & chandon Brut   425
N.v. veuve clicquot Brut   450
N.v. veuve clicquot rose reserve   720
Dom Perignon   1100

SPIRITS  4 cl
Armagnac casterade vsOP  38
calvados Boulard  38
Grappa Barbaresco Gaja  38

VODKA  4 cl  0,7 btl.
żubrówka czarna / Black vodka 22 180
Absolut  22 180
Finlandia  22 180
russian standard  24  250

WHISKY  4 cl  0,7 btl.
Dimple 15 YO  32  360
chivas regal 12yo  31  340
chivas regal 18yo  40
Glenfiddich single Malt 12 yo 36  450

AMERICAN WHISKEY  4 cl  0,7 btl.
jack Daniel’s  24  320
Gentleman jack  35
jack Daniel’s single Barrel  45

COGNAC  4 cl
remy Martin XO  98
remy Martin Extra  180
hennessy Fine de cognac  42

DIGESTIVE  4 cl
Fernet Branca  20
jägermeister  20

NAPOJE
Drodzy Goście! w ramach naszej oferty wieczoru dostępny jest 
szeroki wybór napoi i alkoholi. Toast noworoczny wzniesiony 
będzie szampanem Taittinger Brut.

BEVERAGES
Dear Guests! As part of our all-inclusive offer, please find below 
the selection of beverages available this evening. Taittinger 
Brut champagne will be served for the midnight toast.

ALKOHOLE | SPIRITS 
żubrówka Biała / white vodka

żubrówka / Grass vodka

soplica staropolska Dereniowa

soplica staropolska Głóg

soplica staropolska czarna jeżyna

soplica staropolska z Nutą Miodu

Martini rosso, Bianco, Dry

Finsbury Gin

Bitter campari

Aperol

sailor jerry rum

Grant’s whisky

wild Turkey 81

Tequila sierra silver

cointreau

Bailey’s Irish cream

WINA | WINES 
corte castello spumante Brut

sierra Alta Macabeo

sierra Alta Monastrell

PIWO | BEER 
żywiec

NAPOJE I SOKI | SOFT DRINKS AND JUICES
Napoje i soki z oferty firmy coca-cola

soft drinks and juices of the coca-cola co.

woda mineralna gazowana i niegazowana

still and sparkling water


