
Thanksgiving 

Take Away Service 
SHERATON WARSAW HOTEL 
ul. B. Prusa 2, 00– 493 Warszawa 
 

Zamówienia / orders: +48 22 450 6709 
e-mail: warsaw@sheraton.com 
sheraton.com/warsaw 
 

 



Thanksgiving  
Take Away Service 
SHERATON WARSAW HOTEL  

email: warsaw@sheraton.com 

tel.: +48 22 450 6709 

sheraton.com/warsaw 

OUR RECOMMENDATION        PLN   Amount  

 Creamy pumpkin soup with cinnamon and cranberry    

 (1 portion)          12       ___________ 
 Creamy sweet potato and ginger soup  

 (1 portion)          12       ___________ 
 Roasted turkey breast (1 kg) with chestnuts and rowan sauce  

 (4 servings)          86       ___________ 

 Turkey (about 4kg), stuffed with herb croutons, 

 celery, boiled egg and parsley      246       ___________ 

 Turkey (about 4kg), stuffed with chicken livers, 

 corn and toasted bread        246       ___________ 

 Turkey (about 4 kg), stuffed with chestnuts, bread 

 corn and rosemary         286       ___________ 

 Turkey additions: mashed potatoes, carrots in maple syrup,  

 sauces: rosemary and cranberry (1 portion)    12       ___________  
 

 Pumpkin & ginger pie (8 portions)       42       ___________ 
 

 Apple pie (8 portions)        42       ___________ 

ADDITIONAL INFORMATION  
Please prepare the following order for _________________ at ________________   
 
Phone number:  __________________________________ 
(21st of November is the last day of placing orders).  
 
Upon receipt of your email, your order will be reconfirmed by phone. Your order will be ready to be 
picked up from the Lobby Lounge. 

*CARING FOR OUR GUESTS. We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particu-

lar ingredients. Please inform your order taker of any allergy or special dietary requirements, that we should be aware of, 

when preparing your menu request.  



Święto Dziękczynienia  
Dania na wynos 

SHERATON WARSAW HOTEL  

email: warsaw@sheraton.com 

tel.: +48 22 450 6709 
sheraton.com/warsaw 

NASZA REKOMENDACJA        PLN   ILOŚĆ 

 Kremowa zupa z dyni z cynamonem i żurawiną 
(1 porcja)           12   __________ 

 Kremowa zupa ze słodkich ziemniaków  i imbiru  
(1 porcja)          12   __________ 

 Pieczona pierś indyka (1 kg) z kasztanami               
i sosem jarzębinowym (4 porcje)                 86   __________ 

 Indyk (ok. 4kg), faszerowany grzankami ziołowymi,  
selerem naciowym, jajkiem gotowanym i natką pietruszki  246   __________ 

 Indyk (ok. 4kg), faszerowany wątróbkami drobiowymi,  
kukurydzą i chlebem tostowym      246   __________ 

 Indyk (ok. 4kg), faszerowany kasztanami, chlebem 
kukurydzianym i rozmarynem      286   __________ 

 Dodatki do indyków: ziemniaki puree, marchewka w syropie 
klonowym, sosy: rozmarynowy i żurawinowy (1 porcja)  12   __________ 

 

 Tarta dyniowa z imbirem (8 porcji)       42   __________ 
 

 Tarta jabłkowa (8 porcji)       42   __________ 

INFORMACJE DODATKOWE  
Proszę o przygotowanie zamówienia na _________________        godz: ___________________ 
 
Numer telefonu: ____________________________________      
(21 listopada—ostatni dzień składania zamówień) 
 

Po otrzymaniu formularza zadzwonimy do Państwa, aby potwierdzić przyjęcie zamówienia.  
Zamówienie odbiorą Państwo w Lobby Lounge. 

*W TROSCE O NASZYCH GOŚCI. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat składników poszcze-

gólnych dań, nasza obsługa jest do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o przekazanie podczas składania zamówienia 

wszelkich informacji dotyczących Państwa diety, alergii lub nietolerancji pokarmowej.  

 


