
 
Restauracja Waniliowa 
Al. Reymonta 15 
Warszawa Bielany 
Tel. 600-877-488 
 
 

 
 
 
Restauracja Waniliowa to miejsce, w którym elegancja i smak łączą się, tworząc niepowtarzalny klimat 
każdego spotkania. Z myślą o szczególnych okazjach, stworzyliśmy atrakcyjną ofertę przyjęć 
okolicznościowych. Organizujemy przyjęcia weselne, imieninowe, urodzinowe, uroczystości z okazji 
chrztu i wszelkiego typu jubileuszy oraz spotkania firmowe. Zapewniamy wyjątkową atmosferę spotkań 
w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.  
W trzech salach organizujemy przyjęcia i bankiety - sala główna pomieści do 65 osób, sala boczna do 
40 osób, a sala dolna do 20 osób. Do dyspozycji Gości oddajemy również ogródek restauracyjny. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2016 

 
MENU  I 

(69 zł/osoby)   
 

Zupa 
 (Proszę wybrać 1 pozycję)  

Krem z pomidorów z grzankami 
Rosół z trzech mięs 

 

Danie główne 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Roladka wieprzowa z serem i boczkiem w sosie własnym 
Pierś z kurczaka a’la caprese 

Tradycyjny schabowy z kością  
 

Sałatka do dania głównego 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Miks sałat z vinaigrette 
Surówka z kapusty pekińskiej 

Kapusta zasmażana (od maja młoda kapusta) – dotyczy tradycyjnego schabowego 

 
Deser 

(Proszę wybrać 1 pozycję) 
Sernik wiedeński 

Ciasto biszkoptowe z owocami sezonowymi 
 
 
 
 

MENU  II 
(79 zł/osoby) 

 

Zupa 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Krem z pomidorów z pesto i grzankami 
Rosół z fritatą (makaron z ciasta naleśnikowego) 

Krem ze szpinaku z grzankami 
Zupa z młodego szczawiu z jajkiem 

Chłodnik gazpacho (od maja) 
 

Danie główne 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Policzki wołowe duszone w Porterze z gnocchi (kopytka włoskie) 
Pierś z kurczaka z sosem pomarańczowym i gnocchi (kopytka włoskie) 

Polędwiczka wieprzowa faszerowana pieczarkami, porem i serem żółtym z sosem gorgonzola 
Udko kacze pieczone na musie rabarbarowym (dla grup powyżej 15 osób) 

Stek z antrykotu wołowego z masłem czosnkowym 
 

 



Sałatka do dania głównego 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Miks sałat z vinaigrette 
Surówka z kapusty pekińskiej  

Sałatka wiosenna  
Surówka z pora 

 
Deser 

(Proszę wybrać 2 pozycje) 
Sernik wiedeński 

Ciasto biszkoptowe z owocami sezonowymi 
Pleśniak 

 
 
 

 

MENU  III 
(89 zł/osoby) 

 

Zupa 
(Proszę wybrać 2 pozycje , spośród których goście wybiorą 1) 

Zupa z jagnięciny 
Rosół na styl włoski z pulpecikami wieprzowymi i parmezanem 

Flaczki 
Krem z zielonego groszku z miętą i grzankami 

Zupa z młodego szczawiu z jajkiem 
Chłodnik litewski (od maja) 

 

Danie główne 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Strogonow z gnocchi 
Pierś kaczki w sosie malinowym 

Zraz wołowy w sosie własnym z gnocchi 
Grillowany schab z kością z sosem szałwiowym 

Dorsz pieczony w papilocie z warzywami 
 

Sałatka do dania głównego 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Miks sałat z vinaigrette 
Surówka z kapusty pekińskiej 

Sałatka wiosenna 
Surówka z pora 

 
Deser 

(Proszę wybrać 2 pozycje; powyżej 25 osób 3 pozycje do wyboru) 
Sernik wiedeński 

Ciasto biszkoptowe z owocami sezonowymi 
Ciasto kawowe 

Pleśniak 
Lody waniliowe 

 



MENU  IV 
(99zł/osoby) 

 

Zupa 
(Proszę wybrać 2 pozycje , spośród których goście wybiorą 1) 

Zupa z jagnięciny 
Rosół na styl włoski z pulpecikami wieprzowymi i parmezanem 

Flaczki 
Zupa z młodego szczawiu z jajkiem 

Krem ze szpinaku z gorgonzollą i grzankami 
Chłodnik litewski (od maja) 

 

Danie główne 
(Proszę wybrać 2 pozycje, spośród których goście wybiorą 1) 

Udo królika z sosem rabarbarowym z gnocchi  
Pół kaczki z sosem malinowym lub z sosem z polskiego cydru i karmelem 

Turbot z sosem holenderskim 
Polędwiczka wieprzowa z sosem szpinakowym z gorgonzollą 
Ossobuco wołowe (gicz z kością) z sosem z czerwonego wina 

 

Sałatka do dania głównego 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Miks sałat z vinaigrette 
Surówka z kapusty pekińskiej 

Sałatka wiosenna  
Surówka z pora 

 
Deser 

(Proszę wybrać 3 pozycje) 
Sernik wiedeński 

Ciasto biszkoptowe z owocami sezonowymi 
Ciasto kawowe 

Pleśniak 
Lody waniliowe 

 
 
 
 

 
MENU  V 

(115 zł/osoby) 
 

Przystawka 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Rostbef  po angielsku 
Vitelo tonato (cielęca górka z sosem tuńczykowo-kaparowym) 

Carpaccio z wędzonej u nas piersi kaczej 
Szparagi w szynce parmeńskiej (w maju i czerwcu) 

Carpaccio z polędwicy wołowej 
Tatar wołowy 

 



Zupa 
(Proszę wybrać 2 pozycje , spośród których goście wybiorą 1) 

Zupa z jagnięciny 
Krem z homara 

Zupa Tom-yum (z krewetkami i boczniakiem na ostro) 
Krem z zielonego groszku z miętą i grzankami 

 

Danie główne 
(Proszę wybrać 2 pozycje, spośród których goście wybiorą 1) 

Udo królika z sosem rabarbarowym z gnocchi 
Stek z antrykotu z warzywami tian (pieczony bakłażan, cukinia i pomidor) 

Pół kaczki z sosem malinowym 
Turbot z sosem holenderskim 

Udziec jagnięcy z sosem estragonowym 
 

Sałatka do dania głównego 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Miks sałat z vinaigrette 
Surówka z kapusty pekińskiej 

Sałatka wiosenna 
Surówka z pora 

 
Deser 

(Proszę wybrać 3 pozycje) 
Sernik wiedeński 

Ciasto biszkoptowe z owocami sezonowymi 
Ciasto kawowe 

Pleśniak 
Lody waniliowe 

 
 

KIDS MENU (do 12 roku życia) 
(50 zł/osoby) 

 
Zupa 

(Wybór taki jak u osób dorosłych) 
 

Danie główne 
(Proszę wybrać 1 pozycję) 

Chicken fingers – paluszki z kurczaka w panierce 
Grillowane paluszki z kurczaka 

Tortilla z kurczakiem i warzywami 
Makaron z pulpecikami w sosie pomidorowym 

 
Sałatka do dania głównego 

(Proszę wybrać 1 pozycję) 
Marchewka lub mizeria  

 

Deser 
(Wybór taki jak u osób dorosłych) 



ZIMNY BUFET (SERWOWANY NA PÓŁMISKACH) 
4 pozycje do wyboru - 20 zł/osoby 
5 pozycji do wyboru - 25 zł/osoby 
6 pozycji do wyboru - 29zł/osoby 
7 pozycji do wyboru - 33 zł/osoby 
8 pozycji do wyboru - 36zł/osoby 

 
Wybór mięs pieczystych 

Asortyment wędlin 
Schab po warszawsku w galarecie z sosem chrzanowym 

Pieczony pasztet szlachecki z sosem żurawinowym  
Carpaccio z wędzonej piersi kaczej 
Tradycyjny tatar z mięsa wołowego  

Sałatka z boczniaka 
Roladki z polędwiczki wieprzowej i kurczaka 

Ozorek wołowy w sosie tuńczykowym 
Selekcja serów różnych  

Duet śledziowy 
Tatar ze śledzia na pieczywie razowym 

Tatar z łososia 
Caprese 

Grillowane warzywa z serem feta 
Gravalax – marynowany łosoś (dla grup powyżej 15 osób) 

Meksykańska sałatka z chipsami z tortilli  
Sałatka cezar 

Mieszane sałaty z grillowanym kurczakiem i sosem cytrusowym 
Sałatka grecka 

Włoska sałatka makaronowa 
Sałatka kardynalska ze szpinakiem, jajkiem i grillowanym boczkiem 

Pipirana z małży (dla grup powyżej 15 osób) 
Rosti z pikantną surówką  z marchwi 

Tortilla ziemniaczana 
Mix marynat polskich 

Owoce sezonowe (od czerwca) 
 
 

Dania główne w standardzie podawane są z ziemniakami pieczonymi w ziołowej 
marynacie 

 
Do bufetu podawane jest pieczywo i masło bez ograniczeń 

 
Napoje niegazowane: kawa, herbata, woda i soki w ilości nielimitowanej 

 
 

Wszystkie pozycje z tańszego menu dostępne są w droższych ofertach 


