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carte
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Warsz awa à l a carte

Wyjątkowość warszawskiej kuchni
i jej smaków to zasługa przemieszania się wielu różnych tradycji
kulinarnych. Zarówno pochodzących z Mazowsza oraz pozostałych
regionów Polski, jak i z dalszych
części naszego kontynentu.
Warszawa ma światowy smak!
Na warszawskich stołach króluje
wieprzowina, ale nie brakuje również dań z wołowiny, drobiu i ryb.
Chętnie spożywane są sycące zupy.
Przyprawy stanowią mieszaninę
tradycji – polskiej i międzynarodowej. Swojskie cebula i chrzan
łączą się ze śródziemnomorskim
czosnkiem i koprem, egzotycznym
pieprzem, papryką, majerankiem
i orientalnymi goździkami oraz
cynamonem.

Najmilszymi dla warszawskich
podniebień są słodkości
np. serniki, szarlotki, makowce
i pierniki, a w okresie Wielkanocy –
lukrowane babki drożdżowe.
Na świątecznym stole obowiązkowo muszą również pojawić
się mazurki – ciasta poza Polską
zupełnie nieznane.
Z mocniejszych trunków pierwsze
miejsce zajmuje czysta polska
wódka. Serwuje się ją w małych
kieliszkach – koniecznie mocno
zmrożoną. Zgodnie z tradycją
kieliszek należy wypić jednym haustem. W ostatnich latach jednak
wysokoprocentowe trunki zaczyna
wypierać piwo oraz wino.

Sławę stołecznych specjałów zyskały
flaki, pyzy, tatar i nóżki. W menu
niektórych restauracji dopisuje się
do nich określenie „po warszawsku”
– ze względu na wyjątkowy sposób
przygotowania.

Naturalnie w Warszawie czekają
na smakoszy restauracje serwujące
specjały ponad 30 kuchni świata!

Głównym posiłkiem dnia jest obiad,
spożywany wczesnym popołudniem.
Niedzielny obiad, przygotowywany
we własnym domu, należy do rytuałów
rodzinnych. Charakterystycznym dla
Polski zwyczajem jest zapraszanie na
niego krewnych i bliskich znajomych.

Fot: Restauracja Polska Różana, ul. Chocimska 7, Warszawa

Po warszawsku
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żurek
Najpopularniejsza
p o l s k a z u p a.
Przyrządza się ją na bazie
zakwasu z mąki, który miesza
się z wywarem z białej
kiełbasy, jarzyn i suszonych
grzybów. Białą kiełbasę
można zastąpić wędzonym
boczkiem, żeberkami lub
wywarem z ugotowanej
szynki. Żurek podaje
się z jajkiem na twardo
i plastrami kiełbasy. Jest to
rozgrzewająca i sycąca zupa.

Fot: E. Majdak

Niekiedy żurek serwuje się
w niedużym, wydrążonym
bochenku chleba.
Bardzo podobną do żurku
zupą jest b a r s z c z
b i a ł y. Różnica sprowadza się do rodzaju użytego
zakwasu. W żurku jest to
zakwas z mąki żytniej,
a w barszczu – z pszennej.
Obie zupy są pyszne!

Żurek
jest potrawą staropolską.
Od wieków jada się
go podczas obiadu
wielkanocnego.
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Klasyczne flaki
po warszawsku
powinny być
podawane
z pulpetami.

F l a k i t o g ę s t a z u p A, której
głównym składnikiem są pokrojone w paseczki
wołowe żołądki. Przyprawiana jest na ostro,
zazwyczaj pieprzem, gałką muszkatołową,
imbirem i mieloną papryką. Mimo że nie jest
powszechnie spożywana – zna ją każdy Polak.
Zwyczajowo podaje się ją na przyjęciach
weselnych. Na co dzień można jej skosztować
w restauracjach z tradycyjną kuchnią polską,
a także w niektórych bistrach.

Flaki przyrządzone według
sprawdzonej receptury,
zastygnięte w galarecie
(w słoiku lub w zafoliowanych
blokach), można kupić w wielu
sklepach spożywczych.
Wystarczy je tylko podgrzać.

Fot: Bar Warszawa

Flaki

Nawet
królowie Polski
delektowali się flakami
– Władysław Jagiełło
i Stanisław August
Poniatowski byli
znani z zamiłowania
do tej zupy.
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Pierogi

Fot: E. Majdak

Od pierogów znanych na Litwie,
Białorusi i Ukrainie, we Włoszech,
w Chinach i w Japonii, polskie
różnią się nieco większym kształtem
i rodzajem farszu. Polskie pierogi mogą
być zarówno słodkie, jak i pikantne.
W Warszawie jest wiele lokali, które
specjalizują się wyłącznie w pierogach
– z różnymi nadzieniami i dodatkami.
Tradycyjne pierogi są zazwyczaj
podawane świeżo po wyjęciu z wody
lub podsmażane.

Pierogi z kapustą
i grzybami
tradycyjnie jada
się w Polsce
w Wigilię Bożego
Narodzenia.

Koniecznie spróbujcie
pierogów z białym serem,
z mięsem, z farszem
z ziemniaków, twarogu
i cebuli (tzw. pierogi
ruskie), ze szpinakiem,
z pieczarkami, z kapustą
i grzybami, z kaszą,
z soczewicą, a latem
z owocami – głównie
z jagodami i truskawkami.
Jest w czym wybierać!
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pyzy
W zależności od regionu Polski różnią
się wielkością, kształtem i szczegółami
wykonania. W Warszawie przygotowuje się
je jako niewielkie gotowane kule z tartych
ziemniaków i mąki. Mogą być przyrządzane
bez farszu lub nadziewane mięsem albo
grzybami. Pierwsze są w jadłospisie barów
mlecznych, drugimi można się zajadać
w restauracjach specjalizujących się
w kuchni polskiej.

Warsz awa à l a carte

Omasta
to tłuste dodatki do
pyz – skwarki, smalec
i podsmażana cebula.
Dzięki nim pyzy smakują
tak świetnie.

Pyzy wywodzą
się z kuchni
staropolskiej,
z jej plebejskiej
odmiany, która
opierała się na
daniach prostych
i tanich.
Lokalną ciekawostką
są pyzy sprzedawane na bazarze Różyckiego, na
Pradze. Przez starych warszawiaków uznawane
wręcz za symboliczne, przez innych oceniane
jako relikt starej Pragi. Nie jest łatwo je znaleźć
– tak jak kilkadziesiąt lat temu są porannym
pożywieniem bazarowych kupców i kończą się
przed południem. Pyzy jak z „Różyca” można
też dostać w innych miejscach – na przykład
w barze w pobliżu kolumny Zygmunta.

Fot: E. Majdak
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PĄCZKI

Fot: T. Nowak

Od pączków znanych w innych
krajach różnią się dłuższym czasem
smażenia. W Polsce pączki smaży
się na głębokim tłuszczu,
aż uzyskają złotobrązowy kolor.
Polskie pączki są bardziej
nasączone tłuszczem niż pączki
niemieckie, czy portugalskie.
Klasyczny polski pączek jest
nadziewany konfiturą z róży
i oblany lukrem ze skórką
pomarańczy lub posypany
cukrem pudrem. Są też pączki
nadziewane budyniem, owocami
i ajerkoniakiem.

Najwięcej pączków
zjada się w Polsce
w Tłusty Czwartek.
Tego dnia przed
cukierniami ustawiają
się długie kolejki po
pączki. Panuje bowiem
przekonanie,
że jeśli ktoś tego dnia
nie zje przynajmniej
jednego pączka, nie
będzie mu się wiodło
przez cały rok – aż do
następnych ostatków.

Tradycyjnie pączki
smaży się na maśle.
Związane z tym jest
powiedzenie „wyglądać
jak pączek w maśle”,
czyli wyglądać bardzo
dobrze, opływać
w luksusy.
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Czekolada Wedla

Nazwa E. Wedel pochodzi
od podpisu Emila Wedla,
którym sygnował
wszystkie swoje wyroby,
by zabezpieczyć je przed
„podrabianiem”.
Wyjątkowym smakołykiem jest ręcznie
dekorowany torcik waflowy, przekładany kremem
orzechowym i oblany czekoladą Wedlowską.
Wyrabiany według niezmienianej od lat receptury
stał się symbolem najwyższej jakości.

Inn e
popularne
wyroby marki
E. Wedel to ptasie
mleczko, mieszanka
wedlowska, sezamki
i kakao.

Fot: E. Majdak

E. Wedel to najstarsza marka czekolady w Polsce. W połowie XIX wieku
niemiecki cukiernik Karol Wedel uruchomił pierwszą w Warszawie fabrykę
czekolady, którą potem przejął jego syn
Emil. Do stylowej pijalni kakaowego
napoju, w XIX-wiecznej kamienicy na
ulicy Szpitalnej, przychodzi już piąte
pokolenie warszawiaków. Oprócz kilku
gatunków czekolady pitnej, można
tu także skosztować przysmaków,
tworzonych tylko dla pijalni w Pracowni
Rarytasów E. Wedel. Filie pijalni znajdują się w galeriach handlowych,
w rogatce grochowskiej obok fabryki,
a także w Wilanowie.
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Dwa ciastka, wuzetka i zygmuntówka, zyskały miano słodkich
symboli Warszawy.
Receptura starszej – wuzetki
– powstała na przełomie lat 40.
i 50. XX wieku, a jej nazwa pochodzi od Trasy W-Z (biegnącej przez
miasto ze wschodu na zachód,
także w pobliżu Starówki) pierwszej, wielkiej inwestycji w odbudowującej się po wojnie stolicy.
Zygmuntówka pojawiła się w stołecznych cukierniach w 2009 roku.
Jest laureatką konkursu na nowe
ciastko warszawskie. Powstała
w cukierni Teledzińscy, istniejącej
w stolicy od 1924 roku, a nazwę
nadali warszawiacy w konkursie
dla internautów. Ma ona przypominać o królu Zygmuncie III, który
przeniósł stolicę z Krakowa do
Warszawy.

Istnieje jeszcze jedno
wyjaśnienie pochodzenia
nazwy wuzetka. Według
niektórych jest to po
prostu… skrótowiec WZK
– wypiek z kremem. Bez
względu jednak na nazwę,
ciastko jest wyborne!

Fot: E. Majdak (2)

Wuzetka i zygmuntówka

z ygmuntówk a

Babeczka migdałowa
wypełniona musem czekoladowym,
konfiturą żurawinową i bitą śmietaną,
przykryta bezą w kształcie korony.

Wuzetka

Torcik z kakaowego
c i a s t a nasączonego rumem lub
ponczem, przekładanego bitą śmietaną
i dżemem, pokryty polewą czekoladową. Przypomina słynny austriacki
Torcik Sachera.

10

Warsz awa à l a carte

Chleb po warszawsku
Chleb w Polsce jest podstawowym pożywieniem. Jada się go kilka razy dziennie.
W kanapkach, a nawet jako dodatek
do dań, zwłaszcza do zup. Kanapki są
w Polsce niezwykle popularne. Polacy
przeważnie robią je w domu i zabierają na
drugie śniadanie do szkoły, pracy i w każdą dłuższą podróż. W samej Warszawie
można kupić wiele różnych rodzajów
chleba, bułek, rogali i chałek. Piekarnictwo
warszawskie ma już prawie 500-letnią
tradycję – warszawski cech piekarzy
powstał w 1520 roku. Jak twierdzą varsavianiści, chleb wypiekany w XVIII-wiecznej
Warszawie był najsmaczniejszy w całym
Królestwie Polskim.

Ciekawostką turystyczną jest prywatne Warszawskie
Muzeum Chleba (ul. Jadowska 2), z już nieużywanymi,
tajemniczymi urządzeniami i akcesoriami piekarniczymi
oraz starymi dyplomami i dokumentami.

Fot: E. Majdak

Chleb
na zakwasie jest
nie tylko smaczny i długo
zachowuje świeżość,
ale ma także
właściwości
zdrowotne.
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Kapusta i ogórki kiszone

Fot: E. Majdak (2)

T o t r a d y c y j n e i bardzo popularne dodatki do potraw. Polacy uwielbiają ich smak! A że zawierają dużo witaminy C i są
zdrowe, tym chętniej je jemy. W największych ilościach zimą, kiedy brakuje sezonowych owoców i warzyw. Z kapusty kiszonej robi
się pyszną surówkę wspaniale pasującą do smażonej ryby. Z obu kiszonek gotuje się smaczne zupy – kapuśniak i ogórkową.
Kiszony ogórek jest obowiązkowym dodatkiem do potraw grillowanych i kaszanki, bywa też „męską” zakąską do czystej wódki.

K i s z o n a k a p u s t a jest głównym składnikiem
bigosu – najpopularniejszej polskiej potrawy, serwowanej
głównie zimą.

O g ó r k i M a ł o s o l n e, czyli ogórki kiszone krótko,
mają najwięcej zdrowotnych właściwości. Do tego są tak
smaczne, że niektórzy zajadają się nimi bez żadnych dodatków.
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Alkohole

Wódki czyste
różnią się mocą
i dzielą na
zwykłe, wyborowe
i luksusowe.

Fot: Restauracja-Browar Bierhalle; Polmos Białystok

Tradycyjnymi polskimi alkoholami są
miody pitne i nalewki, jednak dziś ich
smakiem rozkoszuje się tylko nieliczne
grono koneserów. Od lat prym wiedzie
czysta wódka, której sława dotarła
daleko poza granice Polski. Gatunków
czystej jest w Polsce wiele. Nie brakuje
też wódek kolorowych. W ostatnich
latach coraz większą popularność
zdobywa piwo z polskich browarów,
w tym regionalnych. Z dawnych
Browarów Warszawskich wywodzi się
piwo Królewskie, obecnie warzone
w podwarszawskiej Warce. Nie wszyscy
natomiast wiedzą, że winiarstwo
w Polsce ma tysiącletnią tradycję.
W ostatnich latach nastąpił rozkwit na
polskim rynku win, które swoją jakością i smakiem nie ustępują światowym
winom. Można ich skosztować w kilku
warszawskich restauracjach.

PI W O

N a j l e p s z e jest świeżo
uwarzone. W Warszawie jest kilka
lokali z własnymi minibrowarami.
Warto je odwiedzić!

Żubrówka

była ulubionym trunkiem polskiej
szlachty. Pływające w butelce
ź d ź b ł o t r a w y z Puszczy
Białowieskiej nadaje tej wódce
charakterystyczny smak, aromat
i żółtawy kolor.
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Barszcz czerwony
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Fot: E. Majdak
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Porcja
dla 4 osób

Jedna z t r a d y c y j n y c h
z u p p o l s k i c H. Zazwyczaj
podawana w czarkach do popijania
pasztecików lub krokietów.
Może być także serwowana na głębokich talerzach z małymi pierożkami,
tzw. uszkami.

Składniki:
4 średnie buraki
marchew i pietruszka średniej wielkości
mała cebula
ząbek czosnku
2 liście laurowe
3–4 ziarenka ziela angielskiego i pieprzu
5 dag masła
sok z połówki cytryny
łyżka suszonego majeranku
sól, pieprz

Sposób przyrządzania:
Do litra gotującej się wody wrzucamy
najpierw pokrojone buraki, cebulę, czosnek,
przyprawy i gotujemy pod przykryciem na
małym ogniu przez ok. 40 minut. Następnie
dodajemy marchew z pietruszką i gotujemy przez kolejne 40 minut. Dodajemy
masło, doprawiamy solą, pieprzem, sokiem
z cytryny i pozostawiamy na ogniu jeszcze
przez chwilę. Przed podaniem odcedzamy
i posypujemy majerankiem.
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Szarlotka
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Porcja
dla 10 osób

Jest bardzo popularna
w Polsce. Nie ma cukierni, w której nie byłoby
szarlotki. Przepisów na polską szarlotkę, nazywaną niekiedy jabłecznikiem, jest tyle, ile jest
gospodyń. Polskie szarlotki różnią się grubością
ciasta, ilością jabłek i dodatkami. W Warszawie
serwuje się je zazwyczaj na ciepło, ale z kulką
zimnych lodów.

Pyszna jest gorąca,
z lodami waniliowymi
i bitą śmietaną, ale
doskonale smakuje
także na zimno.

Sposób przyrządzania:
Mąkę, cukier puder i tłuszcz wykładamy na stolnicę. Masło
siekamy drobno nożem i mieszamy z produktami sypkimi.
Dodajemy żółtka i zagniatamy. Następnie zawijamy ciasto
w folię i wkładamy do lodówki.
Jabłka obieramy i wydrążamy gniazdka z pestkami.
Pokrojone na ósemki, wrzucamy do rondla (najlepiej
płaskiego). Wsypujemy cukier, cynamon, dodajemy skórki
pomarańczową i cytrynową, wlewamy pół szklanki wody
i dusimy pod przykryciem.
Po usmażeniu zdejmujemy pokrywkę – odparowujemy
i studzimy.
Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.
Około 2/3 wyjętego z lodówki ciasta kroimy na cienkie
plastry (ok. 0,5 cm) i układamy na dnie tortownicy. Pozostałą jedną trzecią chowamy z powrotem do lodówki.
Tortownicę wstawiamy do rozgrzanego do 180 st. C
piekarnika. Po 5 minutach wyjmujemy i szybko wyrównujemy powierzchnię ciasta plastikową łopatką. Wkładamy
ponownie do piekarnika i pieczemy do zarumienia.
Na upieczony spód nakładamy zimne jabłka, pianę ubitą
z 2 białek z dodatkiem cukru, posypujemy utartym na
grubej tarce ciastem z lodówki i ponownie wstawiamy
do piekarnika. Pieczemy do zarumienienia.

Fot: E. Majdak

Składniki:
Ciasto:
Nadzienie jabłkowe:
50 dag mąki krupczatki
1–1,5 kg jabłek
15 dag masła
1 lub więcej szklanka
cukru
15 dag margaryny
15 dag cukru pudru
skórka pomarańczowa
4–5 żółtek
skórka otarta z cytryny
cynamon
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Bary mleczne kontra bistra
Bary mleczne, specyficznie polskie bary szybkiej obsługi,
zawdzięczają nazwę menu, w którym królują potrawy mleczne
i jarskie. Apogeum popularności osiągnęły w czasach PRL. Mimo,
że ich specyficzny wystrój nie wszystkim przypadnie do gustu,
do dziś mają wielu stałych bywalców. Dania w barach mlecznych

Fot: Restauracja-Browar Bierhalle; Restauracja Grand Kredens; E. Majdak

tatar
Przystawka z surowej polędwicy wołowej
serwowana z surowym żółtkiem, cebulą
oraz ogórkiem kiszonym lub marynowanymi grzybami. W klasycznej warszawskiej wersji powinien być podawany
z anchois lub szprotką.

są pożywne, smaczne i tanie. W ostatnich latach bary mleczne
przegrywają konkurencję z warszawskimi bistrami, gdzie można
delektować się pysznymi polskimi przekąskami: tatarem, nóżkami, pasztetem z borówkami, kaszanką, śledziami i „awanturkami”, czyli wyśmienitymi pastami kanapkowymi.

Nóżki
Schłodzona galaretka z pysznego rosołu
z zatopionymi kawałkami mięsa i warzyw.
W gwarze warszawskiej istnieje określenie „lorneta z meduzą” oznaczające dwa
kieliszki zmrożonej wódki i porcję nóżek.

Klasyka barów mlecznych to
naleśniki z serem, kluski leniwe
i omlety z dżemem.

Kaszanka
„Kiełbaska” z kaszy i podrobów. Podroby
są w Polsce bardzo popularne i przyrządza się z nich wiele różnych frykasów.
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Kuchnie autorskie

Fot: Restauracja Atelier Amaro

Fot: Restauracja A Wencel, Tamka 43

W o s t a t n i c h l a t a c h pojawili się w Warszawie szefowie kuchni, którzy tworzą oryginalne, autorskie menu. Nazwiska
Amaro, Gessler, Kręgliccy, Oszczyk, Okrasa, Sowa, Trzópek zna każdy warszawski smakosz.

Wojciech Modest Amaro

Robert Trzópek

Tworzy arcydzieła sztuki kulinarnej z najlepszych polskich
produktów. Jego Atelier Amaro, jako jedyna restauracja w Polsce,
otrzymała gwiazdką przyznawaną przez prestiżowy przewodnik
„Michelin”.

Uchodzi za specjalistę w dziedzinie kuchni przyszłości. Jego
restauracja „Tamka 43” znalazła się w gronie The World’s 50 Best
Restaurants Awards 2009 – 2011 oraz zyskała miano najlepszej
restauracji w Polsce w 2012 roku.

Wojciech Modest Amaro, www.atelieramaro.pl

Robert Trzópek, www.tamka43.pl

Fot: Restauracja Platter InterContinental Warszawa

Photo: Restauracja La Rotisserie, www.rotisserie.com.pl
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Karol Okrasa

Paweł Oszcz yk

Sztukę kulinarną rozumie jako aranżację różnych elementów,
które kuszą wzrok i pobudzają smak. Piękna zastawa jest równie
ważna jak samo jedzenie. Tworząc dania, inspiruje się smakami,
które zapamiętał z dzieciństwa. Jest jednym z założycieli Fundacji
Klubu Szefów Kuchni, której celem jest propagowanie kultury
stołu w Polsce.

Jego restauracja La Rotisserie w hotelu Le Regina jest rekomendowana przez przewodnik “Michelin Main Cities of Europe 2012”.
W tworzeniu nowych smaków wykorzystuje bogactwo kuchni
europejskiej. Jego dania, będące kombinacją francuskiej, włoskiej
i polskiej tradycji uzupełniają doskonałe wina.

Karol Okrasa, www.platter.pl

Paweł Oszczyk, www.rotisserie.pl
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Fot: Ł. Zandecki, Restauracja Piąta Ćwiartka

Fot: Archiwum Roberta Sowy, www.sowaiprzyjaciele.pl

Warsz awa à l a carte

Kręgliccy

Robert Sowa

Z kilkunastu restauracji w Warszawie, które specjalizują się w kuchniach całego niemal świata, szczególnie polecamy bistro Piąta
Ćwiartka. Ulokowane jest w przepięknych Arkadach Kubickiego na
tyłach Zamku Królewskiego i serwuje pyszne dania, które wymagają wielkiego kunsztu kulinarnego. Potrawy podawane w Piątej
Ćwiartce * dawniej były obecne w polskiej kuchni, a dziś są już
zapomniane. Ta restauracja przywraca im świetność.

Odkrywa zapomniane przepisy z kuchni staropolskiej, wykorzystuje produkty regionalne i łączy je z frykasami kuchni międzynarodowej. Przygotowywał śniadanie dla Billa Clintona i przyjęcia dla
prezydentów Wałęsy i Kwaśniewskiego. Był kucharzem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Jest także twórcą menu dla pasażerów
Polskich Linii Lotniczych LOT. W restauracji „Sowa & przyjaciele”
realizuje swoje motto „Życie kocha jeść”.

* Piąta ćwiartka to historyczny termin rzeźnicki. Opisuje te części

zwierzęcia, które po uboju nie są tzw. ćwiartką mięsa – np. podroby.
Kręgliccy, www.kregliccy.pl

Robert Sowa, www.sowarobert.pl
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Lokale z warszawską tradycją
Pijalnia Czekol ady Staroświecki Sklep 1851
Pod obecnym adresem pijalnia i sklep znajdują się od 1894 r., ale fabryka Wedla i pierwszy firmowy sklep
powstały już w 1851 r. W Staroświeckim Sklepie serwowane są także śniadania Wedlowskie, na które składają
się doskonałe pieczywo, sery, świeżo wyciskane soki, herbata, kawa i oczywiście filiżanka czekolady.
S taroświecki Sklep, ul. Szpitalna 8, www.wedelpijalnie.pl
Cukiernia A. Blikle 1869
Od początku w tym samym miejscu i nieprzerwanie w rękach rodziny Blikle, co w powojennej, socjalistycznej
Polsce graniczyło z cudem. Dziś firmę prowadzą prawnukowie założyciela. Z czasem w sąsiednich lokalach
powstały kawiarnia i delikatesy.
C
 ukiernia A. Blikle 1869, ul. Nowy Świat 35, www.blikle.pl
Café Bristol
Mieści się w najstarszym hotelu w Warszawie. Od otwarcia w 1901 r. Bristol należy do najbardziej luksusowych
hoteli w Europie. Café Bristol słynie z aromatycznej świeżo parzonej kawy i pysznych deserów ze sławnymi
kremówkami i florentynkami na czele.
C
 afé Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, www.cafebristol.pl
Honoratk a A.D.1826
Restauracja kontynuuje tradycje lokalu, w którym bywał Fryderyk Chopin. Są w nim desery przyrządzane według
autentycznych XIX-wiecznych przepisów: „mus śmietanowy z rumem i nutą czekolady” i „jabłka w cieście nużane”. Chopin, który uwielbiał słodycze, zapewne dobrze znał te smaki.
H
 onoratka A.D. 1826, ul. Miodowa 14, www.honoratka.com.pl
Smaki Warszaw y
Elegancka restauracja oferująca dania kuchni polskiej, a szczególnie specjały współczesnej i starej Warszawy.
S maki Warszawy, ul. Żurawia 47/49, www.smakiwarszawy.pl
Bar Warszawa
To dwa miejsca na Trakcie Królewskim: pierwszy przy ulicy Miodowej, drugi (de Luxe) tuż przy kolumnie Zygmunta na Krakowskim Przedmieściu, gdzie w atmosferze przedwojennej Warszawy można spróbować najbardziej
stołecznych przysmaków. Bar Warszawa de Luxe czynny jest całą dobę.
B
 ar Warszawa de Luxe, Krakowskie Przedmieście 79, Bar Warszawa, Miodowa 2, www.barwarszawa.pl

WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
tel. 22 194 31
e-mail: info@warsawtour.pl

Aktualne dane dotyczące punktów Warszawskiej
Informacji Turystycznej znajdują się na stronie:
www.warsawtour.pl
Inne ważne strony:

www.um.warszawa.pl
www.kulturalna.warszawa.pl

Zdjęcia na okładce:
babka, chłodnik, fasolka po bretońsku (fot. E. Majdak)
sarnina (fot. Archiwum Roberta Sowy, www.sowaiprzyjaciele.pl), makowiec, żurek (fot. E. Majdak)
wino Adoria (fot. Winnica Adoria), biała kiełbasa (fot. Restauracja-browar Bierhalle), truskawki (fot. E. Majdak),
beza (fot. Archiwum Roberta Sowy, www.sowaiprzyjaciele.pl)
pierogi (fot. E. Majdak), śledź (fot. Bar Warszawa), gołąbki (fot. E. Majdak)
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