
NEW YEAR’S EVE / 
SYLWESTER
LA BRASSERIE MODERNE

Enjoy the New Year’s Eve  
in a form of a classic  
reception complemented  
by an exquisite menu. 
 

Price per person: PLN 395 with wine pairing

Zapraszamy na klasyczne przyjęcie sylwestrowe  
w formie uroczystej kolacji z wyśmienitym menu.
Cena od osoby: 395 PLN z pakietem win

CHRISTMAS MENU / 
ŚWIĄTECZNE MENU
LA BRASSERIE MODERNE

We invite you to our Christmas 
5-course dinner composed of 

exquisite French and Polish specialties masterfully paired 
with excellent wine.  
Price per person: PLN 225 food only,   
PLN 320 with wine pairing

Zapraszamy na świąteczną kolację 5–daniową,
skomponowaną z wykwintnych francuskich oraz polskich 
potraw, po mistrzowsku połączonych z wyśmienitym winem. 
Cena od osoby: 225 PLN za jedzenie  
320 PLN z pakietem win

GALETTE DES ROIS 
LA BRASSERIE MODERNE 

Galette des Rois is a French cake 
prepared for the celebration of 
the Three Kings’ Day. We invite 
you to taste our version prepared 
with marzipan filling and a little 
surprise hidden inside.
Order a Galette des Rois for 6 persons at PLN 180.

Galette des Rois to francuskie ciasto przygotowywane  
z okazji święta Trzech Króli. Zapraszamy  
do skosztowania naszej wersji z marcepanowym 
nadzieniem, które skrywa drobną niespodziankę.
Zamów Galette des Rois dla 6 osób w cenie 180 PLN. 

Reservations / Rezerwacje: 
Tel.: +48 22 657 83 82
E-mail: brasserie.moderne@sofitel.com

BÛCHE DE NOËL 
LA BRASSERIE MODERNE 

Probably since the medieval 
period the French have cultivated 
the Christmas Eve ritual of 
burning a Christmas log on  
a hearth. In the 19th century 
the custom has been replaced  

by eating a log-shaped cake named Bûche de Noël. 
Order a Bûche de Noël for 8 persons at PLN 270.

Prawdopodobnie już w średniowieczu powstał 
we Francji wigilijny rytuał palenia świątecznego polana 
na domowym ognisku. W XIX wieku zastąpił go zwyczaj 
spożywania Bûche de Noël, świątecznego ciasta 
kształtem nawiązującego do pnia drzewa.
Zamów Bûche de Noël dla 8 osób w cenie 270 PLN.

Reservations / Rezerwacje: 
Concierge tel.:+48 22 657 82 89
E-mail: h3378-cr@sofitel.com

25-26 DECEMBER 2018 / 

25-26 GRUDNIA 2018



Christmas will be a magical journey full of joy  
and excitement at Sofitel Warsaw Victoria. Unique 
decorations and incomparable ambience will make 
everyone feel like they’re a part of a large family 
celebrating Christmas around a huge Christmas tree. 
We invite you to spend Christmas Eve at Sofitel Warsaw 
Victoria and to discover amazing wintertime in Warsaw. 
Let our Christmas and New Year’s inspiring offer take 
 you on an enchanted Christmas journey. 
Christmas in Warsaw is Magnifique!  
Sofitel Warsaw Victoria Ambassadors

Święta w Sofitel Warsaw Victoria będą pełne radości 
płynącej z ekscytującej i magicznej podróży. Wyjątkowe 
dekoracje i niepowtarzalna atmosfera sprawią, że w tym 
czasie wszyscy poczują się jak wielka rodzina, celebrując 
święta przy dużej choince. Zapraszamy do spędzenia 
Bożego Narodzenia w Sofitel Warsaw Victoria i odkrycia 
niesamowitej zimowej Warszawy. Nasza świąteczna  
i noworoczna oferta zainspiruje Państwa do przeżycia 
świąt w klimacie zaczarowanej podróży.
Święta w Warszawie są Magnifique!
Ambasadorowie Sofitel Warsaw Victoria

CHRISTMAS BRUNCH / 
ŚWIĄTECZNY BRUNCH

On the first day of Christmas, from 12:30 p.m.  
to 4:30 p.m., we invite you to brunch filled  
with holiday season flavors.
Price per person: 
PLN 250 with wine and beer package
Children from 2 to 12 years old receive 50% discount

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia  
od godziny 12:30 do 16:30 zapraszamy na brunch, 
który zachwyca bogactwem świątecznych smaków.
Cena od osoby: 
250 PLN z winem oraz piwem
Dzieci w wieku 2-12 lat otrzymają 50% rabatu

Reservations / Rezerwacje: 
Concierge tel.:+48 22 657 82 89
E-mail: h3378-cr@sofitel.com

25 DECEMBER 2018 / 25 GRUDNIA 2018

MERRY CHRISTMAS / 
WESOŁYCH ŚWIĄT 

24 DECEMBER 2018 / 24 GRUDNIA 2018

CHRISTMAS BUFFET /  
ŚWIĄTECZNY BUFET
KITCHEN GALLERY

We invite you to our signature Christmas buffet 
composed of exquisite French and Polish specialties 
masterfully paired with excellent wine.
Price per person:  
PLN 225 food and non-alcoholic beverages
PLN 295 menu with wine pairing 
Children from 2 to 12 years old receive 50% discount

Zapraszamy na świąteczną kolację bufetową, 
skomponowaną z wykwintnych francuskich  
oraz polskich potraw, po mistrzowsku połączonych  
z wyśmienitym winem.
Cena od osoby:
225 PLN za jedzenie i napoje bezalkoholowe
295 PLN z pakietem win 
Dzieci w wieku 2-12 lat otrzymają 50% rabatu

Reservations / Rezerwacje:  
Concierge tel.:+48 22 657 82 89
E-mail: h3378-cr@sofitel.com


