
 
 

Klub Polskiej Rady Biznesu &  Restauracja Amber Room 
Polish Business Roundtable Club & Amber Room Restaurant 

 

 
 
 

OPCJA 1 / Option 1 
 

Przekąska / Starter 
 

Pierożki z farszem grzybowym, tymianek, emulsja maślana 
Ravioli with mushrooms, thyme, butter emulsion 

 
Zupa / Soup 

 
Flaki cielęce po staropolsku 

Tradincjonal Polish veal tripe soup 
 

Danie główne / Main course 
 

Filet z łososia, purée ziemniaczane, pieczony bakłażan, sezam, sos miso 
Fillet of salmon, potato purée, roasted eggplant, sesame, miso sauce 

 
lub / or 

 
Grillowana pierś kurczaka, grata ziemniaczana, purée z brokuł, bok choy, sos tymiankowy 

Grilled chicken breast, potato au gratin, broccoli purée, bok choy, thyme sauce 
 

Deser / Dessert 
 

Crème brûlée 
Crème brûlée 

 

Cena brutto: 149,00 pln 
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OPCJA 2 / Option 2 
 

Przekąska / Starter 
 

Tatar z dojrzewającej polędwicy wołowej, borowiki, szalotka, musztarda z gorczycą 
Aged beef tartare, boletus, shallots, mustard  

 
Zupa / Soup 

 
Krem dyniowy, ser gorgonzola 
Cream of pumpkin, gorgonzola  

 
Danie główne / Main course 

 
Filet z okonia morskiego, purée z cukinii, szpinak, warzywa ratatouille, oliwa kolendrowa 

Sea bass fillet, zucchini purée, spinach, vegetable ratatouille, coriander oil 
 

lub / or 
 

Policzki cielęce, purée, zielona fasolka, sos z czerwonego wina 
Veal cheeks, potato purée, green beans, red wine sauce 

 
Deser / Dessert 

 
Crumble z karmelizowanymi jabłkami, migdały, cynamon, lody śmietankowe 

Caramelized apple crumble, almonds, cinnamon, ice cream 
 
 

Cena brutto: 159,00 pln 
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OPCJA 3 / Option 3 
 

Przekąska / Starter 
 

Sałata z komosy ryżowej, krab, ogórek, kalarepa, piana chrzanowa, natka 
Quinoa salad, crab, cucumber, kohlrabi, horseradish foam, parsley 

 
Zupa / Soup 

 
Krem z borowików, kwaśna śmietana, olej rzepakowy 

Boletus cream soup, sour cream, rapeseed  oil 
 

Danie główne / Main course 
 

Udko kaczki confit, purée z marchewki, czerwona kapusta, sos żurawinowy 
Duck leg confit, potato purée, red cabbage, cranberry sauce 

 
lub / or 

 
Filet z sandacza, ogórek, dziki ryż, rukiew, czerwona cebula 

Zander fillet, cucumber, wild rice, watercress, red onion 
 

Deser / Dessert 
 

Sernik rumowy, lody czekoladowe, crumble pomarańczowe 
Rum cheesecake, chocolate ice cream, orange crumble  

 
Cena brutto: 169,00 pln 
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Polish Business Roundtable Club & Amber Room Restaurant 

 
OPCJA 4 / Option 4 

 
Przekąska / Starter 

 
Tatar z tuńczyka, awokado, imbir, limonka 

Tuna tartare, avocado, ginger, lime 
 

Zupa / Soup 
 

Krem z cukini, ser gorgonzola dolce 
Cream of zucchini, gorgonzola dolce 

 
Danie główne / Main course 

 
Pierś z kaczki, marchew, dynia piżmowa, śliwka, sos Porto 

Duck breast, carrots, butternut squash, plum, Porto sauce 
 

lub / or 
 

Filet z dorsza, linguine szpinakowe, cukinia, emulsja maślana 
Cod fish fillet, spinach linguine, zucchini, butter emulsion 

 
Deser / Dessert 

 
Karmelizowana tarta cytrynowa z lodami Earl Grey 

Caramelized lemon tart with Earl Grey ice cream 
 
 

Cena brutto: 179,00 pln 
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OPCJA 5 / Option 5 
 

Przekąska / Starter 
 

Krewetki tygrysie, bok choy, kolendra, sos orientalny  
Black tiger shrimp, bok choy, coriander, oriental sauce 

 
Zupa / Soup 

Barszcz czerwony, mini club sandwich z boczkiem, zsiadłe mleko 
Beetroot soup, mini bacon club sandwich, sour milk 

 
Danie główne / Main course 

 
Tuńczyk, pęczak, bok choy, marchew, sos miso 

Tuna, pearl barley, bok choy, carrots, miso sauce 
 

lub / or 
 

Filet z polędwicy wołowej, purée z pieczonych ziemniaków, szpinak,  
cebula, czosnek, sos buraczany 

Beef fillet, baked potatoes purée, spinach, onion, garlic, beetroot sauce  
 

Deser / Dessert 
 

Tiramisu, espuma migdałowa, lody śmietankowe, sos czekoladowo - karmelowy 
Tiramisu, almond espuma, ice cream, chocolate - caramel sauce  

 
 

Cena brutto: 219,00 pln 
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