
PAŁAC SOBAŃSKICH



Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością

A place where tradition meets modernity







AMBER ROOM

Mieszcząca się w zabytkowym Pałacu Sobańskich, przy jednej          
z najbardziej prestiżowych ulic Warszawy restauracja łączy polską 
tradycję z najlepszymi elementami i trendami kuchni europejskiej. 
Jako jedyna Restauracja w Polsce została wyróżniona czterema  
sztućcami w przewodniku Michelin, otrzymała nagrodę Gault&Millau 
oraz uznana została za najlepszą restaurację w konkursie Poland Best 
100 Restaurant 2016. 
Szef kuchni Robert Skubisz, uznawany za jednego z najzdol-           
niejszych w Polsce, przygotowuje potrawy, które dzięki jego wiedzy 
i doświadczeniu zasługują na miano kulinarnych dzieł sztuki.
Wszystkie dania tworzone są z najwyższej jakości składników, 
pochodzących z wyselekcjonowanych upraw i hodowli w Polsce, 
Europie i na świecie.
Wina dobierane przez Sommeliera potęgują doznania tworząc har-
monię smaku. Karta Win Amber Room otrzymała ekskluzywne 
wyróżnienie Wine Spectator Best Award of Execellence 2016.
Profesjonalny serwis na najwyższym światowym poziomie w połą- 
czeniu z niezapomnianymi smakami, sprawi, że każda wizyta będzie 
pełna emocji i na długo pozostanie w pamięci.

Housed in the historic Sobański Palace, one of the most presti-
gious streets of Warsaw. The restaurant combines Polish tradition 
with the best elements and trends of European cuisine. It is the only 
restaurant in Poland awarded with 4 forks in the Michelin Guide, 
it was awarded by Gault&Millau and in 2016 won the first prize in 
Poland Best 100 Restaurant 2016.
Chef Robert Skubisz, considered to be one of the most talented 
chefs in Poland, thanks to his experience and knowledge, prepares 
dishes which are considered culinary masterpieces.
All dishes are made with highest quality ingredients from selected 
farms and ranches throughout Poland, Europe and the World.
Exceptional wines selected by the Sommelier enhance the expe-
rience forming a harmony of taste. Amber Room wine menu was 
awarded the title of “Award of Excellence” 2016 by Wine Spectator.
Professional, world class service and unforgettable tastes, will        
ensure that each visit will be full of emotions and will be remem-
bered for a long time.





AMBER  ROOM  NA  
KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA

Poza sezonowo zmieniającą się kartą 
dań, w tygodniu w restauracji obo- 
wiązuje codziennie inny biznes lunch, 
a w soboty i niedziele specjalne menu 
weekendowe. Amber Room to miejsce 
doskonałe na rodzinny lunch, któremu 
sprzyja sąsiedztwo warszawskich parków.

Dla najmłodszych gości, szef kuchni 
w każdy weekend szykuje specjalne 
pozycje w menu. Letni czas jest idealny 
na spotkania na restauracyjnym tara-
sie. Tu z dala od zgiełku miasta, choć
nadal w jego ścisłym centrum można  
spędzić niezapomniane popołudnie  
z rodziną i przyjaciółmi.

AMBER ROOM FOR EVERY 
DAY OF THE WEEK

Besides seasonally changing the a’la 
carte menu, every weekday we offer a 
new business lunch and on Saturdays 
and Sundays a special weekend menu. 
Amber Room is the perfect place for 
a family lunch, with the neighboring 
beautiful Warsaw parks.

For the youngest Guests, the chef 
prepares a special kids menu. Summer 
time is an ideal time for meetings on 
the restaurant’s terrace. Here, away 
from the bustle of the city, although 
still in its very center, you can spend 
a unforgettable afternoon with friends 
and family.









PAŁAC SOBAŃSKICH
PIĘKNO I  TRADYCJA

W sali kryształowej Pałacu Sobańskich odbywały się huczne bale 
przedwojennej Warszawy. Swój obecny kształt Pałac zawdzię- 
cza hrabinie Emilii z Łubieńskich Sobańskiej, która postano- 
wiła przebudować renesansową willę według projektu Leonarda    
Marconiego w 1876 roku.

Słynny architekt umieścił przed budowlą kopię posągu
Dawida wykonanego przez jednego z najwybitniejszych
rzeźbiarzy włoskiego renesansu – Donatella. Stojąca w ogrodzie 
przed frontem Pałacu rzeźba symbolizuje zwycięstwo, odwagę      
i pomysłowość.

Od 2009 roku mieszcząca się w Pałacu restauracja Amber 
Room oraz ogród z tarasem dostępne są dla wszystkich Gości.
Dziś kryształowe żyrandole – jak w minionej epoce – raz po raz 
rozbłyskują światłem, podczas organizowanych tu wesel oraz 
prywatnych konferencji i biznesowych spotkań.

SOBAŃSKI  PALACE
BEAUTY AND TRADITION

During the pre-war period Sobański Palace and its’ Crystal 
Room were famous for hosting top Warsaw Balls. Its current 
shape is a heritage after Countess Emilia Łubieńska-Sobańska, 
who decided to rebuild the Renaissance villa following the design 
by Leonardo Marconi from 1876.

The famous architect placed a perfect copy of the statue of 
David made by one of the greatest sculptors of the Italian
Renaissance - Donatello. Standing in the garden in front
of the Palace the sculpture symbolizes victory, courage and      
ingenuity.

Since 2009, the Amber Room Restaurant and the garden 
with the terrace are open to all Guests. Today the crystal 
chandeliers - as in the past era - time after time glitter 
with amazing light during weddings, private conferences and   
business meetings.









OFERTA EVENTOWA SZYTA NA MIARĘ

Zapewniamy serwis na najwyższym światowym poziomie,      
indywidualne podejście do każdego Gościa i unikalną atmosferę.

Profesjonalny zespół zadba o każdy szczegół i przygotuje ofertę 
szytą na miarę, aby sprostać stawianym przez Państwa wymaganiom.

W spotkaniach organizowanych w restauracji może uczest-
niczyć do 450 osób. Na specjalne zamówienie przygotujemy 
też catering zewnętrzny do domu, biura, jachtu lub samolotu.

TAILOR-MADE EVENTS

We provide world-class service, personalized approach and a 
unique atmosphere for every Guest.

The professional team will take care of every detail and prepare 
a tailor-made offer to meet Your requirements.
 
The restaurant and Palace can host up to 450 people. Upon 
special orders we can prepare external catering for home, office, 
yacht or plane.





OFERUJEMY

• Eventy do 450 osób
• Pokazy mody i biżuterii
• Wystawy sztuki
• Spotkania biznesowe
• Konferencje
• Bankiety
• Gale
• Przyjęcia indywidualne i okolicznościowe
• Degustacje, bufety, koktajle
• Degustacje Whisky
• Live Cooking
• Wybór win z pałacowej winnicy

WE OFFER

• Events up to 450 people
• Fashion and jewelry shows
• Art exhibitions  
• Business meetings
• Conferences
• Banquets
• Gala’s
• Individual and occasional parties
• Tastings, buffets, cocktails
• Whisky Tastings
• Live Cooking
• Selection of wines from the Palace winery













KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU (KPRB)

Pałac Sobańskich od roku 2000 jest siedzibą Klubu Polskiej 
Rady Biznesu, który powstał w roku 1997 z inicjatywy Polskiej 
Rady Biznesu – organizacji skupiającej elitę polskich przed-
siębiorców i działającej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki       
i konsolidacji środowiska biznesowego.

Na trzech kondygnacjach Klubu znajdują się: brasseria, bar,    
piwnica win, sześć gabinetów oraz letni taras. Na każdym pozio-
mie członkowie Klubu mogą zamawiać dania z karty restauracji 
Amber Room i delektować się winami z pałacowej winnicy. 

Do grona członków Klubu należą właściciele, współwłaściciele, 
prezesi, a także członkowie zarządów i rad nadzorczych               
największych polskich i zagranicznych firm oraz instytucji. Klub 
odwiedzany jest przez wybitnych ludzi świata biznesu, kultury, 
mediów oraz polityki.

POLISH BUSINESS ROUNDTABLE CLUB

The Sobański Palace since 2000 is the headquarters of the Polish 
Business Rountable Club, which was established in 1997 on the 
initiative of the Polish Business Roundtable Council - an organi-
zation focusing the Polish Elite of entrepreneurs, working towards 
the development of the Polish economy and the consolidation of 
the business environment.

The three floors of the Club include: a brasserie, bar, wine cel-
lar, six private rooms and a summer terrace. In all areas Club 
members can order from a’la carte menu from  Amber Room 
Restaurant and enjoy the wines from the Palace winery.

Amongst the Club members are owners, co-owners, presidents, 
and members of the management and supervisory boards of the 
largest Polish and foreign companies and institutions. The club 
is visited by eminent people from the world of business, culture, 
media and politics.





3 RODZAJE CZŁONKOSTWA:.Executive Member (członkowie indywidualni).Corporate Executive Member (członkowie korporacyjni).Associate Member (członkowie stowarzyszeni)

Z każdym rodzajem członkostwa  wiążą się przywileje zapewnione 
przez KPRB oraz określone w ramach współpracy partnerskiej. 

W 2006 roku Klub Polskiej Rady Biznesu podpisał porozumie-
nie o przystąpieniu do International Associate Clubs, global-
nej sieci zrzeszającej blisko 250 najbardziej znanych klubów 
biznesowych na całym świecie. Od biznesowych „city clubs” 
zlokalizowanych w centrach światowych stolic, po luksusowe  
resorty wypoczynkowe. 

Członkowie KPRB stowarzyszeni w organizacji IAC, mogą 
korzystać z przywilejów innych, zrzeszonych Klubów 
mieszczących się w odległości co najmniej 200 kilometrów, 
od ich miejsca zamieszkania.

THREE MEMBERSHIP CATEGORIES:.Executive Member.Corporate Executive Member.Associate Member

Each type of membership entails the privileges provided by the 
KPRB and its’ partnership institutions and companies. 

In 2006, the Polish Business Roundtable Club joined the Interna-
tional Associate Clubs, IAC. Today IAC has a network that opens 
doors to nearly 250 most illustrious private membership clubs 
worldwide. Starting from “city clubs” localized in the centers of 
world capitals, through luxury resorts for vacation.

When travelling as a member of KPRB you will benefit from             
visitor privileges to all IAC Clubs, which are located at least within 
a 200 km radius away from member’s residence.



PLAN PAŁACU PALACE PLAN

POZIOM GABINETÓW
(TYLKO DLA CZŁONKÓW)
Gabinety Europejskie I, II, III:
• 6-8 osób / gabinet
• 32 osób przy 1 długim stole
• 40 osób w teatralnym ustawieniu
• Gabinet Brydżowy – 12 osób przy stole

POZIOM AMBER ROOM
• 120 osób siedzących (10 stołów)
• 250 osób stojących
• 120 osób w teatralnym ustawieniu
• 36 osoby przy 1 okrągłym stole
• Krug Room – 8-10 osób
• Taras – 14 osób

POZIOM KLUBOWY
(TYLKO DLA CZŁONKÓW)
• 200 osób, maksymalna pojemność
• Brasseria – 27 osób przy 1 stole
• 36 osób przy okrągłych stołach
• 44 osób w teatralnym ustawieniu
• Salonik Polski – 6 osób
• Salonik Warszawski – 8-12 osób
• Taras – 20 osób

PRIVATE ROOMS LEVEL
(MEMBERS ONLY)
European Rooms I, II, III:
• 6-8 pax / room
• 32 pax at 1 long table
• 40 pax in theatrical set up
• Bridge Room – 12 pax at 1 table

AMBER ROOM LEVEL
• 120 pax seated (10 tables)
• 250 pax standing
• 120 pax theatrical seating
• 36 pax at one large oval table
• Krug Room – 8-10 pax
• Terrace – 14 pax

CLUB LEVEL
(MEMBERS ONLY)
• 200 pax max. capacity
• Brasserie – 27 pax at 1 table,
• 36 pax at round tables,
• 44 pax theatrical setup
• Polish Room – 6 pax
• Warsaw Room – 8-12 pax
• Terrace – 20 pax



AMBER ROOM KRUG ROOM TARAS       FRONT TERRACE

POZIOM AMBER ROOM

AMBER ROOM LEVEL



POZIOM GABINETÓW

PRIVATE ROOMS LEVEL

GABINET BRYDŻOWY       BRIDGE ROOMGABINET EUROPEJSKI III       EUROPEAN ROOM III



POZIOM KLUBOWY

CLUB LEVEL

BRASSERIA       BRASSERIE

CZĘŚĆ BAROWA - KOMINEK       FIRE PLACE

BAR       BAR

TARAS       TERRACE



SALONIKI POZIOM KLUBOWY

PRIVATE ROOMS CLUB LEVEL

PRIVATE POLISH ROOMSALONIK POLSKI PRIVATE WARSAW ROOMSALONIK WARSZAWSKI



Dorota Ziółko
Customer Relations Manager

tel. +48 662 013 616
d.ziolko@kprb.pl

CONTACTKONTAKT





PAŁAC SOBAŃSKICH
KONFERENCJE I SPOTKANIA

SOBAŃSKI PALACE
CONFERENCES AND MEETINGS





Jesteśmy idealnym miejscem do organizacji zarówno mniejszych 
spotkań, jak i dużych wydarzeń firmowych!

Restauracja Amber Room daje możliwość wyboru odpowiedniej 
aranżacji i formy imprezy w zależności od okoliczności i wielkości. 
Naszą przestrzeń dzielimy na dwie strefy: restauracyjną Amber 
Room i klubową.

Na Państwa życzenie stworzymy przyjęcie urodzinowe, komunijne 
lub weselne, wyjątkowe spotkanie biznesowe lub efektowny event 
połączony z elementami stacji Live Cooking. 

W spotkaniach organizowanych w restauracji może uczestniczyć od 
10 do 450 osób, a ofertę szyjemy na miarę, aby sprostać Państwa 
wymaganiom.

Możemy przygotować dedykowane menu na lunch, kolację, spec-
jalną degustację bufetową lub koktajlową.

We are the perfect place to host both small meetings and big 
corporate events!

The Amber Room Restaurant gives you the opportunity to 
choose the right arrangement and form of the event depending 
on the circumstances and size. Our space is divided into two 
zones: Amber Room and Club restaurant.

At your request, we will create a birthday party, a communion or 
wedding reception, a unique business meeting or a spectacular 
event connected with Live Cooking stations.

We can host from 10 to 450 persons and the offer for such is 
always tailor-made to meet Your requirements.
 
We can prepare dedicated menus for lunch, dinner, special   
tasting menus, buffet or cocktail.

PAŁAC SOBAŃSKICH SOBAŃSKI PALACE





Ta prestiżowa sala z przepięknymi, kryształowymi żyrandolami            
i wysokim sufitem jest idealna na wszelkie imprezy towarzyskie         
i biznesowe.

Funkcje
• Lunch lub kolacja zasiadana     120
• Teatralnie                                    120 
• Konferencyjnie                         100
• Bankietowo                              250

Wymiary
13x11 m

Przykładowe ustawienia

This prestigious room with beautiful crystal chandeliers and high 
ceilings is ideal for any social and business event.

Functions
• Lunch or dinner served    120
• Theatrical                        120
• Conference                    100
• Banquet                        250

Dimensions
13x11 m

Sample arrangements

AMBER ROOM





Trzy stylowe gabinety to idealne miejsce na kameralne spotkania 
biznesowe. Modularność pozwala na ich połączenie i stworzenie 
przestronnej sali konferencyjnej.

Funkcje
• Lunch lub kolacja zasiadana     34
• Teatralnie                                     40 
• Konferencyjnie                          34
• Bankietowo                                50

Wymiary
10x6 m

Three stylish private rooms are ideal for intimate business meet-
ings. Modularity allows them to connect and create a spacious 
conference room.

Functions
• Lunch or dinner served     34
• Theatrical                       40
• Conference                     34
• Banquet                          50

Dimensions
10x6 m

GABINETY EUROPEJSKIE EUROPEAN ROOMS

Przykładowe ustawienia Sample arrangements





 

Nowoczesne i stylowe pomieszczenie jakim jest Brasseria tworzy  
klimat idelany na spotkania. 

Funkcje
• Lunch lub kolacja zasiadana     40
• Teatralnie                                      44 
• Konferencyjnie                           30
• Bankietowo                               100

Wymiary
13x11 m

The modern and stylish room of Brasserie creates a climate 
suitable for meetings.

Functions
• Lunch or dinner served     40
• Theatrical                        44
• Conference                     30
• Banquet                        100

Dimensions
13x11 m

SALE KLUBOWE - BRASSERIA CLUB LEVEL - BRASSERIE

Przykładowe ustawienia Sample arrangements





CATERING ZEWNĘTRZNY

Zapewniamy profesjonalną obsługę cateringową każdego typu       
imprez organizowanych poza Restauracja Amber Room.
Dostosowujemy się do miejsca i budżetu, zachowując najwyższą 
jakość dań i obsługi. Maksymalna ilośc Gości jaką możemy 
obsłużyć to 500 osób.

Realizujemy wydarzenia z zakresu:
• Spotkań biznesowych 
• Konferencji
• Bankietów
• Gali
• Przyjęć okolicznościowych
• Prezentacji produktów
• Premier filmowych
• Premier teatralnych
    Oraz innych 

EXTERNAL CATERING 

We provide professional catering services for all types of events 
organized outside the Amber Room.
We adapt to the place and budget, maintaining the highest quality 
of food and service. The maximum number of Guests we cater to 
is 500 people. 

We carry out events in the scope of:
• Business meetings
• Conference
• Banquets
• Gallas
• Occasional parties
• Product presentation
• Film premieres
• Theatrical premieres
   And others



AMBER ROOM
Godziny otwarcia / Opening hours

Pon – Pt / Mon – Fri 12:00 – 23:00
Sob / Sat 12:0 – 23:00

Niedz / Sun 12:00 – 21:00

KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU / POLISH BUSINESS ROUNDTABLE CLUB
Godziny otwarcia / Opening hours

Pon – Pt / Mon – Fri 8:00 – 22:00
Sob – Niedz / Sat – Sun – Na żądanie / On demand

Aleje Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

+ 48 22 523 66 64
Rezerwacje / Reservations:

+ 48 22 523 66 64
recepcja@amberroom.pl


