
  

Klub Polskiej Rady Biznesu &  Restauracja Amber Room 

Polish Business Roundtable Club & Amber Room Restaurant 

 

 
 
 

OPCJA 1 / Option 1 
 

Zimny bufet / Cold buffet 
Sałatka śledziowa z fasolą, ogórkiem i czerwoną cebulą 

Herring salad with beans, cucumber and red onion 
Sałata Cesar z grillowanym kurczakiem 

Cesar salad with grilled chicken breast 
Carpacio wołowe z rukolą i parmezanem 
Beef carpaccio with rucola, parmesan cheese 

Selekcja pasztetów (gęsi, drobiowy, wieprzowy) 
Pâté selection (goose, chicken, pork) 

Sałatka z pieczonych buraków 
Roasted beets salad  

Kosz świeżego pieczywa 
Selection of fresh bread 

 
Ciepły bufet / Hot buffet 

Krem z dynii 
Cream of pumpkin soup 

Polędwiczki wieprzowe z sosem śmietanowo - grzybowym  
Pork tenderloin, creamy - mushroom sauce 

Filet z łososia, warzywa ratatouille, sos pomidorowy 
Fillet of salmon, ratatouille vegetables, tomato sauce 

Kopytka z karmelizowaną cebulą 
Gnocchi with caramelized onions 
Warzywa w emulsji  maślanej 
Vegetables in a butter emulsion 

 
Desery / Dessert 

Sernik z rodzynkami 
Cheesecake with raisins 

Tarta z brzoskwiniami i kruszonką czekoladową  
Tart with peaches and chocolate crumble 

 
Cena: 139 pln brutto  
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OPCJA 2 / Option 2 
 
 

Zimny bufet / Cold buffet 
Selekcja wędlin staropolskich z marynatami 

Selection of traditional Polish cold cuts with pickles 
Sałatka z wędzoną piersią kaczki i figami 

Smoked duck breast and figs salad 
Tatar z polędwicy wołowej z marynatami 

Beef tartare with picles 
Marynowany w koperku łosoś z sosem miodowo-musztardowy, sałatka z kopru włoskiego 

Salmon marinated in dill with honey - mustard sauce, fenel salad 
Śledź w śmietanie z jabłkiem  

Herring in cream with apples 
Zielone sałaty z sosem vinegrette 
Mixed salad with vinaigrette dressing 

Kosz świeżego pieczywa 
Selection of fresh bread 

 

Ciepły bufet / Hot Buffet 
Krem grzybowy, kwaśna śmietana 
Mushroom cream soup, sour cream 

Filet z dorady z ratatują i sosem pomidorowym 
Fillet of sea bream with ratatouille, tomato sauce 

Pieczony schab z wędzoną śliwka w sosie szałwiowym 
Roasted pork loin with smoked prunes, sage sauce  

Pieczone korzenne warzywa 
Roasted root vegetables 

Opiekane ziemniaki, rozmaryn 
Roasted potatoes, rosemary 

 

Desery / Dessert 
Panna cotta waniliowa, konfitura wiśniowa 

Vanilla panna cotta, cherry confiture 
Mus z owoców leśnych 

Forest fruit mousse 
Tiramisu 

 
Cena 159 pln brutto 
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OPCJA 3 / Option 3 
 

Zimny bufet / Cold buffet 
Selekcja wędzonych ryb, sos chrzanowy 
Selection of smoked fish, horseradish sauce 

Tatar z łososia, kolendra, kapary 
Salmon tartare, coriander, capers 

Foie Gras z gruszkowym chutney i tostowanym brioche 
Foie Gras with pear chutney, toasted brioche 

Pasztet cielęcy 
Veal pâté 

Schab wieprzowy z farszem grzybowym w galarecie  
Pork loin stuffed with mushrooms, jelly  

Śledź marynowany w czerwonym winie z warzywami korzennymi 
Herring marinated in red wine, root vegetables 

Sałaty mieszana z warzywami i płatkami pecorino 
Mixed leaves with vegetables, pecorino flakes 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Traditional vegetable salad 
Kosz świeżego pieczywa 

Selection of fresh bread 
 

Ciepły bufet / Hot buffet 
Krem grzybowy z domowymi łazankami 
Cream of mushrooms with ,,łazanki” noodles 

Pieczona golonka wieprzowa, duszona kapusta, sos majerankowy  
Roasted pork knuckle, braised cabbage, marjoram sauce  

Filet z dorsza, duszony por, sos śmietanowo - cytrynowym  
Cod fish fillet, braised leek, cream - lemon sauce 

Zielone warzywa w emulsji maślanej 
Green vegetables in a butter emulsion 

Zapiekanka ziemniaczana z serem comte 
Potato au gratin with comte cheese 

 
Desery / Dessert 

Piernik w czekoladzie, konfitura śliwkowa 
Chocolate gingerbread, plum confiture 

Makowiec  
Poppy seed cake 

Sernik z  czekoladową kruszonką  
Cheesecake with chocolate crumble 

Babka piaskowa  z polewą cytrynową  
Pound cake with lemon glaze 

 

Cena 189 pln brutto 
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