
Kolacja
Sylwestrowa

menu w stylu włoskim

Sałaty:

Zimne przekąski:

Zupy:

Stacja sushi

Caprese 

z sosem ziołowym, jabłkami, orzechami i endywią

Sałatka z serem gorgonzola, 

winogronami  i smażonymi figami 

Sałata Cezar 

z kurczakiem, grzankami i płatkami parmezanu

Sałatka z grillowanymi krewetkami, 

owocami cytrusowymi i kawiorem limonkowym

Ostrygi  z sosem Mignonette

Wybór włoskich wędlin: mortadela, salsicia

picante, bresaola, salami milano

Wybór wędzonych ryb z dodatkami

Prosciutto di Parma z melonem i figami

Vitello tonnato 

Marynowany łosoś  w limonce i miodzie 

z dodatkiem czerwonej cebuli oraz zielonego pieprzu

Dodatki:

papryczki faszerowane serkiem ziołowym, 

oliwki zielone i czarne, 

karczochy marynowane w oliwie ziołowej

 pomidorki o sole mio,

Wybór białego i ciemnego

pieczywa, masło, masło ziołowe, oliwy smakowe

     Biała zupa 

z salami milano i pierożkami tortellini

Zupa serowa neapolitańska

wybór sushi i maki

Na powitanie:
welcome drink
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Dania główne:

Pierś  z kurczaka w sosie śmietanowym z prawdziwkami

Polędwiczki wieprzowe w zielonym pieprzu 

Eskalopki cielęce w sosie z pomidorów

Dorada w szalotce i pomidorach

Cannelloni z serem ricotta i szpinakiem

Cieciorka w maśle z ziołami 

Warzywa verde z płatkami migdałowymi,

Ziemniaki zapiekane z serem 

Gnocchi z emulsją  maślaną

Stacja Live Cooking:

Mini steki z polędwicy wołowej

marynowane w czosnku i rozmarynie

Kotleciki z jagnięciny marynowane w musztardzie dijon 

Krewetki 

marynowane w białym winie, czosnku i kolendrze 

Steki z łososia marynowane w kolendrze i czosnku

Sandacz w cytrynowej zalewie 

Ośmiornica w pomarańczach z trawą  cytrynową

Stacja z pastami:

Wybór makaronów: 

linguine nero di seppia, pappardelle gialle, penne verde

Wybór sosów: 

szafranowy, pikantny pomidorowy, pesto

Ravioli z cielęciną
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Desery:

Woda mineralna gazowana i niegazowana

Napoje gazowane (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley)

Soki owocowe

Napoje gorące: kawa i herbata

Wino stołowe białe i czerwone

Piwo Żywiec

Open Bar 
na napoje i alkohole

Tiramisu

Semifreddo z orzechami

Panna cotta z sosem brzoskwiniowym

Wybór kruchych tart

Krem brulee

Sernik z białą  czekoladą  

Lody

Fontanna z czekoladą  z dodatkami i krojonymi owocami

Rezerwacja:
tel . 22 278 00 00,

email: DoubleTreeWarsaw.Reservations@hilton.com

cena 250 PLN brutto od osoby

toast winem musującym

O północy:


