
Święta w Hotelu Sheraton Warszawa
Christmas at Sheraton Warsaw Hotel





Kolacja Wigilijna
Podaruj te Święta najbliższym. 
Wigilia w hotelu Sheraton Warsaw pozwoli Tobie
i Twoim najbliższym na spędzenie wyjątkowego
wieczoru przy smakowitej kuchni w eleganckich
wnętrzach restauracji InAzia oraz The Olive.
Kolacja przygotowana przez Szefa Kuchni
Marcina Sasina, pokazuje tradycyjną kuchnię
w niecodziennym wydaniu.

Termin:
Miejsce:
Cena:

Rezerwacje:

24 grudnia 2018, godzina 18:00-22:00 
Resturacja InAzia i The Olive 
The Olive 250 PLN & InAzia 275 PLN
Dzieci 0 – 6 lat: bezpłatnie
Dzieci 7 – 14 lat: 50% rabat
+48 22 450 6706

Christmas Eve Dinner
Time for you and your relatives.
Christmas Eve at the Sheraton Warsaw hotel will
let you and your relatives  to spend a special evening
with delicious cuisine at the elegant interiors
of InAzia and The Olive restaurants.
Dinner prepared by the Chef Marcin Sasin,
encourage you to try traditional dishes served
in unusual way.

Date:
Place:
Price:

Reservations:

24th of December 2018, 18:00-22:00
InAzia and The Olive restaurant
The Olive 250 PLN
& InAzia 275 PLN
Children 0 – 6 years old: free
Children 7 – 14 years old: 50% o�
+48 22 450 6706



Świąteczny Brunch
Rozkoszuj się Świętami, my zadbamy o wszystko.
Świąteczny brunch to doskonała okazja do spędzenia
spokojnego popołudnia przy bogato zastawionym
stole.
Różnorodne propozycje ucieszą podniebienia
zarówno osób dorosłych, jak i najmłodszych.

Termin:

Miejsce:

Cena:

Rezerwacje:

25 i 26 grudnia 2018,
godzina 12:30-16:30
Restauracja InAzia, The Olive
i SomePlace Else
245 PLN
Dzieci 0 – 6 lat: bezpłatnie
Dzieci 7 – 14 lat: 50% rabat
+48 22 450 6706

Christmas Brunch
Celebrate Christmas, we will take care of everything.
Christmas brunch is a great opportunity to spend
a nice afternoon at the table full of goodies.
Wide selection of culinary propositions will satisfy
all of our guests.

Date:

Place:

Price:

Reservations:

25th and 26th of December 2018,
12:30-16:30
InAzia, The Olive
and SomePlace Else restaurant
245 PLN
Children 0 – 6 years old: free
Children 7 – 14 years old: 50% o�
+48 22 450 6706



Dania świąteczne na wynos
Zadbamy o Twój świąteczny stół, abyś mógł
cieszyć się smakiem Świąt.
Wybierz swoje ulubione dania z naszej oferty na wynos
i delektuj się niepowtarzalnym smakiem świąt
w gronie rodziny i przyjaciół. W ofercie znajdują się
zarówno klasyczne świąteczne potrawy, pozycje,
które zaskoczą Twoich gości oraz wyśmienite wypieki.
Aby zamówić, wypełnij formularz dostępny
w Lobby Barze na parterze hotelu Sheraton.

Zamówienia: zbieramy do 21 grudnia 2018

Miejsce:
Kontakt:

Lobby Bar
+48 22 450 6709
warsaw@sheraton.com

Christmas Take Away
Let us to prepare your table and taste Christmas.
Choose your favorite dish from our take away o�er
and delight in the unique taste of Christmas.
Marcin Sasin, our Chef’s Executive proposes not only
traditional options but also encourage you to try
some less classic dishes. For sweet lovers, the variety
of pastries are available. Visit Lobby Bar on the ground
floor of the Sheraton Hotel and fill in an order form.  

Take Away Orders: up to 21st of December 2018

Place:
Contact:

Lobby Bar
+48 22 450 6709
warsaw@sheraton.com



Bal Sylwestrowy
Rock’n’Roll.
Szalone lata 50te i 60te powrócą do hotelu Sheraton.
Zapraszamy na bal sylwestrowy w rock’n’rollowym stylu.
Czeka na Ciebie wiele atrakcji takich jak na przykład
loteria, niepowtarzalna kuchnia autorstwa Marcina Sasina
i… moc niezapomnianych wspomnień.
Stroje nawiązujące do motywu przewodniego mile
widziane.

Termin:
Miejsce:
Cena:

Rezerwacje:

31 grudnia 2018, godzina 20:00
Resturacja InAzia, The Olive i Lobby Lounge
12-27 listopada - 700 PLN*
28 listopada - 31 grudnia - 950 PLN
+48 22 450 6789

New Year's Eve Party
Rock’n’Roll.
Feel atmosphere of the amazing 50’s and 60’s
at Sheraton Warsaw Hotel. We are pleased to invite you
to the New Year's Eve ball in rock'n'roll style.
There are many attractions waiting for you, such as
a ra�le, unique kitchen by Marcin Sasin and ...
the power of unforgettable memories.
Thematic dressing is welcome.

Date:
Place:

Price:

Reservations:

31st of December 2018, 20:00
InAzia, The Olive and Lobby Lounge
restaurant
12th-27th November - 700 PLN*
28th November - 31st December - 950 PLN
+48 22 450 6789

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi. * The promotion cannot be used in conjunction with any other o�ers,
   discounts and special o�ers.



Brunch Noworoczny
Smakowity początek roku.
Rozpocznij rok wyśmienitym smakiem. Szef Kuchni,
Marcin Sasin specjalnie na noworoczny brunch
przygotował szeroką ofertę potraw, które podane
w eleganckim wydaniu będą doskonałą formą
świętowania nowego roku.

Termin:
Miejsce:

Cena:

Rezerwacje:

1 stycznia 2019, godzina 12:30-16:30
Resturacja InAzia, The Olive
i SomePlace Else
300 PLN
Dzieci 0 – 6 lat: bezpłatnie
Dzieci 7 – 14 lat: 50% rabat
+48 22 450 6706

New Year's Eve Brunch
Delicious start of the year.
Start new year in a delicious mood during special edition
of the brunch. Especially for this occasion,
our Chef Executive, Marcin Sasin prepares a wide
selection of dishes that are accomplished by elegant
entourage and high quality service.   

Date:
Place:

Price:

Reservations:

1st of January 2019, 12:30-16:30
InAzia, The Olive
and SomePlace Else restaurant
300 PLN
Children 0 – 6 years old: free
Children 7 – 14 years old: 50% o�
+48 22 450 6706



Christmas Eve Dinners
at Sheraton Warsaw Hotel
We will prepare your Christmas. 
Organize Christmas dinner at our hotel and enjoy
your favorite dishes of traditional Polish cuisine,
as well as try flavors from di�erent corners of the world.
In the perfect arranged menu, from our Chef,
Marcin Sasin, you will surely find  something
for for yourself for example beetroot and kale cream,
dumplings stu�ed with hummus or classic
apple-fig compote.

More information:
konferencje.warszawa@starwoodhotels.com
+48 22 450 65 00

Kolacje Świąteczne
w hotelu Sheraton Warszawa
Zadbamy o twoje Święta.
Zorganizuj kolację świąteczną w naszym hotelu
i delektuj się ulubionymi daniami tradycyjnej kuchni
polskiej, połączonej z inspiracjami zaczerpniętymi
z różnych zakątków świata. W naszym menu
znajdziesz na przykład krem z buraka i jarmużu,
pierożki nadziewane hummusem czy klasyczny
kompot jabłkowo – figowy.

Więcej informacji:
konferencje.warszawa@starwoodhotels.com
+48 22 450 65 00



Usługa cateringowa
Wskaż nam miejsce – my zatroszczymy się
o świąteczny wystrój i menu.
Dzięki ofercie cateringowej zaaranżujemy Twoje Święta
tak jak sobie zamarzysz. Nasz zespół przygotuje
spotkania zarówno w klasycznym stylu, jak też
podejmie się bardziej nowoczesnych i nieszablonowych
projektów.  Zawsze z tą samą pasją, perfekcją
i doświadczeniem dostarczamy wysoką jakość usług
oraz menu, które uświetni świąteczny czas.

Więcej informacji:
www.sheratoncatering.pl
Joanna.Janecka-Mroz@sheraton.com
+ 48 22 450 6574
+48 730 307 383 

Catering Service
Choose the place and let us to prepare Christmas
menu and atmosphere.
Organize your ideal Christmas with our catering service.
Our team prepares all range of events: ranging from
classic to modern or nonconventional projects.
Always with the same passion, perfection
and experience we deliver high quality of service
and delicious menu.

More information:
www.sheratoncatering.pl/en
Joanna.Janecka-Mroz@sheraton.com
+ 48 22 450 6574
+48 730 307 383








