
Zapraszamy od godziny 20:00 do 01:00

* Wszystkie rezerwacje muszą być w całości przedpłacone.

*Informujemy, że do Państwa rachunku zostanie doliczona opłata
serwisowa w wysokości 10% przeznaczona dla zespołu restauracji.

Pełna cena kolacji z uwzględnieniem opłaty serwisowej to 682 PLN.

+48 730 307 322 lub +48 730 307 150
warsaw.restaurant@sheraton.com

Rezerwacje: 

Cena: 620 PLN *

Pysznym daniom na bazie ryb, owoców morza i mięs 
towarzyszyć będzie włoska muzyka na żywo 

oraz nielimitowane wino.

Polskie dania z międzynarodowym akcentem 
podane w formie bufetów 

przygotuje zespół najlepszych kucharzy 
z Szefem kuchni Marcinem Sasinem na czele.

Przywitaj Nowy Rok wyjatkową ucztą. 

w Restauracji Cucina Mia

KOLACJA SYLWESTROWA 
W FORMIE BUFETU

Partnerem wydarzenia jest
 G.H. MUMM Brut Grand Cordon

Restauracji Cucina Mia Menu

mailto:warsaw.restaurant@sheraton.com


NOWOROCZNY BUFET 
MENU

Przekąski zimne
Gęsia wątróbka z galaretką porzeczkową

Łosoś pieczony z musem krewetkowym z czerwonym kawiorem
Tuńczyk marynowany w kruszonym pieprzu z roszponką

Ośmiornica pescaccio z winegretem limonkowym
Mus z gęsi w chrupiącym cieście z sosem

Krewetki z ananasami i chilli z grillowaną sałatą rzymską
Carpaccio wołowe z grana padano z majonezem cytrynowym
Sery i włoskie wędliny z domowymi marynatami i konfiturami

Sałatki
Sałatka z krewetek i szpinaku i granatem i pomarańczami

Sałatka z małży Wenus z ziołami, z suszonymi pomidorami i oliwkami
Sałatka z łososia wędzonego z jajkiem przepiórczym i brokułami

Stacja z pieczywem
Chleby, bułeczki, papadam, krakersy krewetkowe, foccacia

Oliwy smakowe: czosnkowa, cytrynowa, rozmarynowa i chili
Masło smakowe: pomidorowe, ziołowe i czosnkowe

Zdrowy kąciki
Sałatka z jarmużu i pieczonego buraka z pestkami dyni
Sałatka z komosy, cieciorki i orzechów z oliwą z oliwek
Sałatka z glonów i granatu z marynowanym imbirem

Sałatka z pieczonych warzyw z tofu

Partnerem wydarzenia jest
 G.H. MUMM Brut Grand Cordon



Zupy
Krem z homara z oliwą szczypiorkową

Bulion z bażanta z makaronem i ravioletti

Stacja Live
Krewetki królewskie aglio olio peperoncino

Mule z selerem i kolendrą w sosie z białego wina

Dania główne
Jagnięcina w sosie kawowym z rozmarynem

Perliczka udo w sosie jarzębinowym ze szczypiorkiem
Krewetki ze szpinakiem i karczochami

Okoń morski z dynią i tymiankiem
Gnocchi szpinakowe z parmezanem i masłem klarowanym

Młode ziemniaki z koperkiem
Warzywa pieczone z ziołami i pieczoną papryką

Soczewica czarna w maśle z trybulą

Desery w stylu koktajlowym
Krem brule kawowy z płatkami migdałów

Tiramisu z bufallo z biszkoptem
Mus malinowy z chrupiącym spodem

Beza truskawkowa z musem szampańskim
Jabłecznik z kardamonową kruszonka

Ciastko ze śliwkami z czekoladą i galaretką

Napoje
Wino musujące, Casa Pecunia, Włochy

Wino białe i czerwone Pluvium
Woda mineralna, soki owocowe

Szeroki wybór kaw i herbat

Partnerem wydarzenia jest
 G.H. MUMM Brut Grand Cordon
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