


Restauracja oferuje wyborną kuchnię, ze smakiem  
łączącą światowe trendy kulinarne z polską tradycją oraz  
szczyptą kuchni molekularnej. Najwyższej jakości produkty, 
składniki sezonowe, własne wypieki oraz wyjątkowe wina 
są chlubą Restauracji. Szef Kuchni serwuje autorskie dania, 
a jego doświadczenie i kreatywność zaowocowały wieloma 
prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Amber Room 
znalazła swoje zasłużone miejsce w Przewodniku Michelin’a.

The restaurant offers exquisite cuisine linking modern  
culinary trends with Polish tradition, as well as a pinch of 
molecular cuisine. The highest quality products, seasonal  
ingredients, fresh baked goods and exceptional wines 
are the restaurant’s pride. The Head Chef serves unique  
creations, and his experience and creativity have been  
distinguished with a range of prestigious awards and titles. 
The Amber Room has found a deserved place in the Michelin 
Guide.

Zapraszamy do Amber Room, 
gdzie każda wizyta pozostaje  
w pamięci na długo.

We invite you to the Amber 
Room, where every visit  
lingers in the memory.

Pałac Sobańskich – wyjątkowe miejsce
Sobański Palace – an exceptional place



Sala Amber Room pomieści 200 gości na przyjęciu  
w formie cocktailowej, a podczas kolacji zasiadanej 100 
zaproszonych. Pozostałe pomieszczenia Pałacu są idealnym 
miejscem na bardziej kameralne spotkania liczące nawet  
50 osób.

The Amber Room can accommodate 200 guests  
for a cocktail gathering, and 100 for a seated dinner.  
The remaining spaces in the Palace are ideal for more  
intimate meetings of up to 50 guests.



Szef Kuchni zawsze osobiście dogląda powstające  
potrawy, starannie dobierając składniki i łącząc smaki.  
Selekcją win bądź innych wytrawnych alkoholi zajmuje się  
sommelier Klubu Polskiej Rady Biznesu. Ich współpraca  
to gwarantowany zachwyt Państwa Gości przy  
organizacji każdej imprezy. Nie inaczej jest w przypadku  
menu cateringu zewnętrznego, które można skomponować 
według własnych upodobań i potrzeb. 

The Head Chef personally oversees each meal as it is  
prepared, taking care to select the ingredients  
and combine flavours. The selection of wines  
and other outstanding alcohols is managed by  
the sommelier of the Polish Business Roundtable 
Club. Their cooperation ensures your guests will be  
enthralled by every gathering. The same may be said  
of the external catering menu, which can be assembled  
according to individual tastes and requirements. 



Poza sezonowym menu á la carte, Szef Kuchni poleca swoje 
specjały w siedmiodaniowym menu degustacyjnym, menu 
zasiadanym lub bufetowym. Szczególnym powodzeniem 
wśród Klientów cieszy się, podawany od poniedziałku  
do piątku Biznes Lunch. Każdego dnia oferuje przystawkę, 
danie główne oraz deser.

Apart from the seasonal á la carte menu, the Head Chef 
recommends his special creations in a seven-course tasting  
menu, a seated menu and a buffet. Clients are especially  
enamoured with the Business Lunch, available from Monday 
to Friday. Every day an appetizer, main course and dessert 
are on offer.



Należący pierwotnie do rodziny Sobańskich, Pałac odzyskał 
swój dawny blask i stylowy charakter po odrestaurowaniu  
go przez Wejchert Investments. Swój obecny kształt 
zawdzięcza hrabinie Emilii Łubieńskiej, która postanowiła 
przebudować renesansową willę według projektu  
Leonarda Marconiego w 1876 roku. Słynny architekt 
umieścił przed budowlą doskonałą kopię posągu Dawida 
wykonanego przez jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy 
włoskiego renesansu – Donatella. Stojąca w ogrodzie,  
przed frontem Pałacu rzeźba symbolizuje Zwycięstwo, 
Odwagę i Pomysłowość.

Initially belonging to the Sobański family, the Palace  
regained its old shine and characteristic style after  
a restoration undertaken by Wejchert Investments.  
The Palace’s present form is owed to Countess Emilia 
Łubieńska, who decided to reconstruct the renaissance  
villa in accordance with plans developed by Leandro Marconi  
in 1876. The famous architect adorned the front 
of the building with an excellent replica of David  
by Donatello, one of the finest sculptors of the  
Italian renaissance. The sculpture, in the garden  
at the front of the Palace, symbolizes Triumph, Courage  
and Ingenuity.

A place of distinguished  
history. A place with a view  
to the future.

Miejsce o szczególnej historii. 
Miejsce z widokiem 
na przyszłość.



Począwszy od roku 2000 jest siedzibą Klubu  
Polskiej Rady Biznesu – organizacji skupiającej elitę  
polskich przedsiębiorców. Do grona członków Klubu 
należą właściciele, prezesi, członkowie zarządów oraz rad  
nadzorczych największych i najbardziej znanych polskich 
oraz zagranicznych firm i instytucji. Klub zrzesza również 
przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów, a także  
polityki.

Since 2000, it has been the seat of the Polish Business 
Roundtable Club – an organization that brings together the 
elite of Polish entrepreneurs. The club’s members include 
the owners, executives and supervisory board members  
of the largest, most renowned Polish and international 
companies and institutions. The Club also brings together 
representatives of the scientific, artistic, media and political 
communities.



Siedziba Klubu nie została wybrana przypadkowo Mieszczący  
się niemal w samym centrum, przy jednej z najbardziej 
prestiżowych ulic Warszawy – Alejach Ujazdowskich,  
Pałac pozostaje ustronnym i dystyngowanym miejscem 
dla spragionych niepowtarzalnej atmosfery i cienia drzew 
pobliskiego parku. Zaletą doskonałej lokalizacji jest również 
dużych rozmiarów parking.

The Club’s seat was not chosen by accident. Located  
in the very centre, on one of the most prestigious streets  
in Warsaw – Ujazdowskie Avenue – the Palace remains  
a secluded and distinguished place for those thirsting  
for a unique atmosphere in the shade of the nearby park’s 
trees. Another virtue of the location is its expansive car park.



Celem, jaki przyświecał twórcom Klubu Polskiej Rady  
Biznesu od samego początku, było stworzenie miejsca  
szczególnego – prywatnego Klubu ze znakomitą restauracją 
i barem, profesjonalną i dyskretną obsługą. Jego członkowie 
mają do dyspozycji sześć kameralnych gabinetów, 
przytulną salę barową z kominkiem, malownicze patio, 
mniej formalną własną brasserię, stylową piwnicę win  
z miejscem do degustacji oraz nowy bar z wykwintnymi  
alkoholami. Wszystkie pomieszczenia są idealnym  
miejscem na zamknięte spotkanie, konferencję, biznesowy 
lunch czy nastrojową kolację.

The aim that guided the Polish Business Roundtable 
Club’s founders from the very beginning was the creation  
of a special place – a Private Club with an outstanding  
restaurant and bar providing professional and discreet 
service. Its members have access to six intimate meet-
ing rooms, a cosy bar-room with fireplace, a picturesque  
patio, a relaxed brasserie, a stylish wine cellar with space 
for tasting sessions and a new underground bar with  
the finest alcohols. All of the spaces are ideal locations  
for closed meetings, conferences, business lunches  
or an atmospheric evening meal.



Pałac Sobańskich z czasem stał się miejscem ważnych 
spotkań biznesowych i towarzyskich. Od września 2009 roku 
restauracja Amber Room oraz ogród z tarasem dostępne  
są dla wszystkich Gości. Organizowane są również, eventy, 
spotkania biznesowe, imprezy specjalne, a nawet wesela 
czy inne imprezy okolicznościowe. 

Over time the Sobański Palace has become a place  
for important business and social gatherings.  
Since September 2009 the Amber Room restaurant  
and garden with terrace have been open to the  
general public. It also organizes events, business 
meetings, special parties and weddings, as well as other  
celebrations. 

Wszystkich zainteresowanych członkostwem prosimy o kontakt bezpośredni.
Klub Polskiej Rady Biznesu, www.kprb.pl, Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, Tel: (22) 523 66 64 

recepcja.palac@twe.com.pl

All those interested in membership are invited to make direct contact with us.
Polish Business Roundtable Club, www.kprb.pl, Al. Ujazdowskie 13, 00-567 Warsaw, Tel: (22) 523 66 64

recepcja.palac@twe.com.pl



amber-room.pl
recepcja.palac@twe.com.pl

Pałac Sobańskich
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa
Tel: (22) 523 66 64


