
Przeżyj niezwykłe Boże Narodzenie wzbogacone wyśmienitym, specjalnie przygotowanym 
na tę okazję menu. Nasi Szefowie Kuchni zadbają o doskonały smak tradycyjnych 
i międzynarodowych świątecznych specjałów. Zaproś rodzinę, przyjaciół i celebruj
ten wyjątkowy czas z nami.

Kolacja Wigilijna 2016
w Sheraton Warsaw Hotel, The Olive Restaurant

24 grudnia 2016



Menu wigilijne w formie bufetu
w Sheraton Warsaw Hotel, The Olive Restaurant

SOBOTA 24/12/2016

ZIMNY BUFET 

Łosoś wędzony
Wędzony sum 
Tatar z wędzonego łososia 
Torcik z musu z wędzonego wegorza z pieczonym burakiem i pumperniklem  
Karp po żydowsku z rodzynkami i orzechami
Wędzony karp na carpaccio z pieczonych złotych buraków z jeżynowym octem balsamicznym
Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą
Śledzie w oliwie z suszonych grzybów
Domowy pasztet z kaczki z suszoną żurawiną i śliwką
Pieczona pierś indyka z sosem borówki brusznicy
Pieczona wołowina a’la carpaccio z sosem tatarskim

Sałatka z krewetek
Sałatka z gotowanym łososiem, kalafiorem i ziemniakami z porem i sosem majonezowym,
jajka przepiórcze 
Klasyczna sałatka jarzynowa

Warzywa grillowane z oliwą ziołowa

CENA: 185.00 PLN Z VAT OD OSOBY



DANIA GORĄCE

Filet z karpia na meksykańskim sosie migdałowym
Halibut w kremowym słodkim sosie czosnkowym
Filet z sandacza w oleju makowym
Pieczona na różowo wołowina z sosem grzybowym
Kaczka pieczona w sosie żurawinowym z czerwoną kapustą, jabłkiem i rodzynkami
Peklowana i pieczona szynka wieprzowa marynowana w syropie sosnowym 
Kapusta wigilijna z grzybami i śliwką wędzoną
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z dorszem i gotowanym warzywami  (a la ryba po grecku)

ZUPY

Barszcz z uszkami grzybowymi
Kremowa zupa z prawdziwków z łazankami

ZIMOWY BAR SAŁATOWY 

WYBÓR SERÓW Z SOSEM ŻURAWINOWYM, WINOGONAMI I KRAKERSAMI 

Marynowana dynia, sliwka, gruszka, patisony, pigwa warzywa i sałaty



DESERY

Swiateczne kremy brule (stacja):
 - makowy z aromatem pomarańczy 
 - cynamonowy 
 - z wedzonymi śliwkami  (dwa rodzaje) 
Strudle podane na ciepło: makowy i serowo–piernikowy, sos waniliowy 
Pieczone ciastka czekoladowe 
kutia, sernik
Torcik czekoladowy z wędzoną śliwką
Świeże owoce


