The Best of
Sheraton Grand
Warsaw
NAJLEPSZE DANIA HOTELU SHERATON

NA WYNOS
Delektuj się wyśmienitymi daniami kuchni azjatyckiej restauracji inAzia
oraz daniami kuchni włoskiej restauracji Cucina Mia
przygotowanymi przez szefa kuchni Marcina Sasina.
Zamów: +48 22 450 67 09 | warsaw.restaurant@sheraton.com

Przystawki

Tatar z tuńczyka z trawą cytrynową, kolendrą, imbirem i chili 58
Ośmiornica w tempurze z chrupiącą sałatą i imbirem

52

Sałatka z algami, ogórkiem, białą rzepą i sezamem 36
Chrupiąca sałata z krewetkami, granatem i cytrusami 38
Roladki z wołowiną i kiełkami w papierze ryżowym 45

Carpaccio wołowe z parmezanem, rukolą i majonezem cytrynowym
Bakłażan pieczony z serem kozim, rukolą i balsamico

38

32

Toskańska sałatka panzanella z sałatą rzymską, pomidorami wiśniowymi,
serem pecorino, grzankami i karczochem 34
Włoska kanapka klubowa z mortadellą, pomidorem, serem provolone i tapenadą 38

Zupy

Tom Yum Kung z krewetkami, kolendrą i imbirem

36

Tom Kha Kai z kurczakiem, galangalem i kolendrą

34

Warzywna zupa minestrone 22
Zupa rybna z pikantnym bulionem pomidorowym

24

Dania główne

Gaeng Keow Wan Kai – kurczak w zielonym curry z bakłażanem i bazylią
Gaeng Phed Ped Yang – kaczka w czerwonym curry z liczi i ziołami

66

Pad Thai – smażony makaron ryżowy z krewetkami tofu

60

Smażony makaron ryżowy z kaczką, tajską bazylią i chili

60

Ryż smażony z tofu, warzywami i kiełkami

56

34

Makaron z tofu, bok choy, czerwoną cebulą i kolendrą

34

Parmigiana z bakłażanem, pomidorami, pesto bazyliowym i parmezanem 42
Krewetki Gamberetti (10szt) z czosnkiem, cukinią i peperoncino
Lasagna z wołowym ragout bolognese i beszamelem
Tagliatelle szpinakowe z kurczakiem i zapiekaną gorgonzolą
Okoń morski z pomidorami śliwkowymi, grzankami i chili z ziołami

54

42
38
72

Desery

Ciastko jogurtowo-migdałowe z toffi z mango i karmelem 34
Pudding z ciemnej czekolady 34

Mus czekoladowy z karmelizowanymi słonymi orzeszkami 21
Tarta cytrynowa

21

Torcik orzechowo-migdałowy

21

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE NA WYNOS:
+48 22 450 67 09 | warsaw.restaurant@sheraton.com

