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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.





ŚNIADANIE KLUBOWE
CLUB BREAKFAST

Croissant
Croissants

Selekcja ,,Danish pastries’’
Selection of Danish pastries

Selekcja dżemów, miód 
Selection of jams, honey

Masło 
Butter

Club sandwich z dodatkami (chrupiący boczek, jajko, sałata lodowa, pomidor, kurczak)
Club sandwich with condiments (crispy bacon, egg, iceberg salad, tomatoes, chicken)

Naleśniki, owoce, syrop klonowy, mięta
Pancakes, fruits, maple syrup, mint

Herbata lub kawa
Tea or coffee

 Świeżo wyciskany sok (pomarańczowy, grejpfrutowy)
Freshly squeezed juice (orange, grapefruit)

 Cena: 64,00 PLN / osoba
Price: 64,00 PLN / person

12,5% serwisu zostanie doliczone do rachunku /A service chargé of 12,5% will be added to your bill 



ŚNIADANIE BIZNESOWE
BUSINESS BREAKFAST

Croissant
Croissants

Selekcja ,,Danish pastries’’
Selection of Danish pastries

Selekcja dżemów, miód 
Selection of jams, honey

Masło 
Butter

Granola podana jogurtem naturalnym, suszone owoce
Granola served with natural yoghurt, dried fruits

lub / or
Jajecznica, awokado, pomidor

Scrambled eggs, avocado, tomato
Herbata lub kawa

Tea or Coffee
Świeżo wyciskany sok (pomarańczowy, grejpfrutowy)

Freshly squeezed juice (orange, grapefruit) 

Cena: 59,00 PLN brutto / osoba
Price: 59,00 PLN brutto / person

12,5% serwisu zostanie doliczone do rachunku /A service chargé of 12,5% will be added to your bill 



ŚNIADANIE DIETETYCZNE
DIET BREAKFAST

Granola podana z jogurtem naturalnym, suszone owoce
Granola served with natural yoghurt, dried fruits

 Delikatny omlet z białek i warzyw (brokuły, cukinia, pomidor)
Delicate egg white omelet with vegetables (broccoli, zucchini, tomato) 

lub / or
Szynka Parmeńska, pomidory cherry, grzanki, rukola, oliwa z oliwek

Parma ham, cherry tomato, bread toast, arugula, olive oil
Herbata lub kawa

Tea or coffee
Świeżo wyciskany sok (pomarańczowy, grejpfrutowy)

Freshly squeezed juice (orange, grapefruit)

Cena: 69,00 PLN / osoba 
Price: 69,00 PLN / person

12,5% serwisu zostanie doliczone do rachunku /A service chargé of 12,5% will be added to your bill 



MENU BUFETOWEOPCJA I
BUFFET MENU OPTION I

ZIMNE PRZEKĄSKI :
COLD APPETIZERS:

Selekcja wędlin
Cured meats

 Pasztet z żurawiną
Pate with cranberry 

Deska serów
Cheese plater

 Pasta twarogowa, jajeczna
Cottage cheese paste, egg paste

 Mix sałat z dodatkami
Mixed salad leaves with extras

 Capresse
Caprese salad

 Pieczywo, bułeczki
Baked goods, bread rolls

Masło
Butter

DANIA GORĄCE:
HOT DISHES:

Jajecznica z pomidorem i dymką
Scrambled eggs with tomato and spring onion

 Jajko sadzone na chrupiącym boczku
Fried egg on smoked bacon

 Grillowany Kozi ser z musem żurawinowym
Grilled goat cheese with cranberry mousse

PAKIET NAPOJÓW:
BEVERAGES PACKAGE:

  Soki owocowe
Fruit juices 

 Woda mineralna
Mineral water

  Herbata
Tea

 Kawa
Coffee

Cena: 89,00 PLN brutto / osoba
Price: 89,00 PLN brutto / person

12,5% serwisu zostanie doliczone do rachunku /
A service chargé of 12,5% will be added to your bill 

SŁODKI  BUFET:
SWEET BUFET:

  Mix kruchych ciastek
Biscuits mix

  Sałatka owocowa
Fruit salad



MENU BUFETOWE OPCJA I I
BUFFET MENU OPTION I I

ZIMNE PRZEKĄSKI :
COLD APPETIZERS:

Selekcja wędlin
Cured meats

Pasztet cielęcy
Veal pate

Deska serów
Cheese plater

Pasta twarogowa, jajeczna
Cottage cheese paste, egg paste

Łosoś wędzony
Smoked salmon

Mix sałat z dodatkami
Mixed salad leaves with extras

Sałatka śledziowa, cebula, pęczak, szczypiorek
Herring salad, onion, hulled barley, chives

Pieczywo, bułeczki
Baked goods, bread rolls

Masło
Butter

DANIA GORĄCE:
HOT DISHES:

Jajecznica z łososiem i dymką
Scrambled eggs with salmon and chives

Jajko sadzone na wędzonej słoninie
Fried egg on smoked bach fat

Grillowany Kozi ser z musem żurawinowym
Grilled goat cheese with cranberry mousse

Tosty zapieczone pod beszamelem
Toasts roasted with bechamel sauce

Pieczona fasola z pomidorami
Roasted beans with tomatoes

PAKIET NAPOJÓW:
BEVERAGES PACKAGE:

  Soki owocowe
Fruit juices 

 Woda mineralna
Mineral water

  Herbata, Kawa
Tea, Coffee

Cena: 89,00 PLN brutto / osoba
Price: 89,00 PLN brutto / person

12,5% serwisu zostanie doliczone do rachunku /
A service chargé of 12,5% will be added to your bill 

SŁODKI  BUFET:
SWEET BUFET:
Muffiny czekoladowe

Chocolate muffins
Mix kruchych ciastek

Biscuits mix
Szarlotka z kruszonką migdałową

Apple pie with almond crumble
Tarta z owocami

Fruit tart



AMBER ROOM
Godziny otwarcia / Opening hours

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


