KOMUNIA 2019

Brasserie Warszawska, restauracja istniejąca od 2012 r.,
to miejsce, w którym łączymy kuchnię francuską
z polskim produktem.
Wielokrotnie nagradzana przez prestiżowe przewodniki kulinarne m.in. międzynarodowy
Michelin Guide oraz Gault&Millau. Wybrana Fine Dining Restaurant of the Year przez
Warsaw Insider. Od 6 lat otrzymuje jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych
restauracjom - Bib Gourmand oznaczający „najlepszy stosunek jakości do ceny”.
Stałymi gośćmi restauracji są Ambasadorzy Francji, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.
Miejsce cenione za jakość jedzenia oraz doskonały, nienaganny serwis.
W klasycznych wnętrzach Brasserie Warszawskiej nawiązujących do paryskich restauracji
wielokrotnie organizowaliśmy przyjęcia weselne, komunijne oraz z okazji chrzcin.
Goście doceniali panującą tu atmosferę wyjątkowości i indywidualnego podejścia.

Menu
P R Z Y S TAWKI

Tatar z polędwicy wołowej /ogórek kiszony, musztarda, żółtko, lubczyk/
Śledź bałtycki /kwaśna śmietana, ziemniak, marynowana cebula/
Klasyczna sałata Brasserie /liście sałaty z sosem tatarskim, szparagi, młode marchewki/
Kołduny z kaszą i consomme cebulowym

ZUPY

Polski rosół z domowym makaronem
Flaki po warszawsku

DANIA GŁÓWNE

Noga kaczki confit /puree ziemniaczane, cukinia/
Pieczony schab ze świni złotnickiej /kopytka, młoda kapusta/
Dzika troć /młode marchewki, marynowane białe szparagi/
Risotto z zielonymi warzywami

DESERY

Pieczony sernik z rabarbarem
Cremoso czekoladowe z lodami waniliowymi

165 ZŁ / OS.

185 ZŁ / OS.

195 ZŁ / OS.

przystawki do wyboru

przystawki w stół

przystawki w stół

-

-

zupa

danie główne do wyboru

danie główne do wyboru

danie główne do wyboru

deser do wyboru

deser do wyboru

deser do wyboru

Menu dla dzieci
55 ZŁ / OS.

Polski rosół z makaronem domowym
Goujons z kurczaka z frytkami
lub
Makaron domowy z pomidorami i parmezanem
Selekcja lodów

Informacje dodatkowe
Pakiet napojów soft (kawa, herbata, woda mineralna, soki) – 30 zł/os.
Napoje alkoholowe płatne dodatkowo wg spożycia.
Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku
w wysokości 50%, pozostała należność będzie płatna
w dniu realizacji przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą.
W przypadku grup 6 osobowych i większych do finalnego
rachunku zostanie doliczone 12,5% serwisu.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Górnośląska 24
00-484 Warszawa
tel. (22) 628 94 23
rezerwacje@brasseriewarszawska.pl
www.brasseriewarszawska.pl
Facebook | Instagram

