
DANIA GŁÓWNE 
Tarta z wołowiną, szpinakiem i serem pleśniowym z sosem chrzanowym (900g, 6 porcji) 96 
Kaczka pieczona (połówka bez kości, ok. 300g) w pomarańczach z majerankiem 
i sosem żurawinowym 

78 

Pieczone policzki wołowe w sosie z czerwonego wina i ziół (250g) 48 
Złoty indyk, pieczony w całości z farszem z owoców i sosem 
pieczeniowym (4kg przed upieczeniem, ok. 16 porcji 

590 

Wielkanocne dania 
na wynos 

PRZYSTAWKI 
Pasztet z dziczyzny w chrupiącym cieście (150g) 38 
Pasztet wegetariański z soczewicy i cieciorki z sosem koperkowym (200g) 28 
Schab wieprzowy z nadzieniem chrzanowym i sosem tatarskim (125g) 36 
Połówki jaj - 12szt (po 4 z każdego rodzaju), nadziewane: kawiorem 
czerwonym, musem truflowym ze szczypiorkiem, łososiem wędzonym 

38 

Rostbef pieczony na różowo z sosem cumberland (150g) 44 
Łosoś gravlax z koperkiem i anyżem   (150g) 48 
Sałatka z pstrąga wędzonego z jajkiem przepiórczym  (150g) 46                                         

ZUPY 
Żurek z białą kiełbasą (300 ml) 30 
Zupa – krem z białych warzyw i chrzanu (300 ml) 30 

DODATKI 
Jabłka pieczone z szafranem i rozmarynem (180g) 14         
Kapusta czerwona z rodzynkami (160g) 14        
Duszone pory w sosie chrzanowym (150g) 14     
Pieczone młode ziemniaki z ziołami (150g) 14         
Kopytka w maśle truflowym (150g) 14   

DESERY 
Tradycyjne Mazurki Wielkanocne (600g, 6 porcji):                                
- Królewski 58     
- Cygański    58                                                                                                                                                                
- Makowy 58                                
Mazurek bezglutenowy z kajmakiem i orzechami nerkowca 58 
Babka Wielkanocna (600g, 6 porcji) 56                                                                          
Tarta z białej czekolady z solonym karmelem (600g, 6 porcji) 80            
Sernik z masła orzechowego (600g, 6 porcji) 80                                                            
Pascha Bakaliowa (120g, 1 porcja) 24           
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*Zamówienia przyjmujemy do 6 kwietnia do końca dnia. E: warsaw.restaurant@sheraton.com 
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