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Restauracja Warszawa Wschodnia to jeden z najbardziej 
dekoracyjnych obiektów 
na terenie Soho Factory na warszawskiej Pradze Południe.

Ceglany budynek w postindustrialnym klimacie 
z charakterystycznymi detalami 
łączy w sobie artystyczną atmosferę 
z nowoczesnością i przedwojenną architekturą.



P R Z E S T R Z E Ń

Oferujemy możliwość wynajęcia: 
• Sali restauracyjnej mieszczącej: 

– do 150 osób w formie zasiadanej przy podłużnych stołach 
– do 120 osób w formie zasiadanej przy okrągłych stołach

• Hali Odlotów mieszczącej:  
– do 60 osób w formie zasiadanej przy podłużnych stołach 
– do 48 osób w formie zasiadanej przy okrągłych stołach

• Sali Vip Room,  
która może służyć jako pokój Pary Młodej,  

miejsce na przechowanie prezentów lub do organizacji kącika dla dzieci
Do dyspozycji Gości jest również taras o powierzchni 200 m2  
z możliwością dowolnej aranżacji oraz organizacji zaślubin. 

W okresie zimowym istniejemożliwość realizacji ogrodu zimowego.



MENU

Jesteśmy w stanie zagwarantować elastyczność w zakresie menu.

Mateusz Gessler oraz nasz szef kuchni Robert Kondziela specjalizują się 
w przygotowaniu dań kuchni francuskiej i polskiej, jednak na życzenie  

Państwa Młodych jesteśmy w stanie ułożyć specjalne menu,  
dostosowanie do Ich potrzeb.



I część kolacji, zasiadana

Przystawki serwowane na półmiskach 
lub wersji tastingowej
– Śledź macerowany w oleju lnianym
– Befsztyk tatarski
–  Sałata z marynowanymi burakami,  

granatem i orzechami

Zupa do wyboru
– Rosół Warszawa Wschodnia
– Krem z dyni z prażonymi migdałami

Danie główne do wyboru
–  Dzik w sosie myśliwskim z kluskami śląskimi 

i glazurowanymi burakami
– Risotto z borowikami i parmezanem
–  Miętus w sosie maślanym z szyjkami rakowymi 

podany z puree z selera i blanszowanym 
szpinakiem

Deser
Torcik czekoladowy Gessler
 

II część kolacji, bufet

– Łosoś marynowany w soli morskiej na blinach
– Schab po warszawsku
– Sałata Mateusza
– Rostbef z musem chrzanowym
– Sałatka avocado
– Indyk w maladze
– Sałata Warszawa Wschodnia
– Chorizo w czerwonym winie
 

III danie gorące, bufet

– Żurek z jajkiem
–  Pieczona w całości szynka wieprzowa  

podana w sosie pieczeniowym

Przykładowe MENU



Przykładowe MENU

I część kolacji, zasiadana

Przystawki serwowane na półmiskach 
lub wersji tastingowej
– Ptysie zapiekane z kozim serem
– Galantyna z gęsi
–  Polędwica Wellington w galaretce  

z palonego miodu

Zupa do wyboru
– Krem z kalafiora z prażonym słonecznikiem
– Flaki wołowe

Danie gorące do wyboru
– Kaczka pieczona z jabłkami i modrą kapustą
–  Dorada z grilla z ratatouille i blanszowanym 

szpinakiem
– Kopytka szpinakowe z ricottą i nowalijkami

Deser
– Beza Warszawa Wschodnia

II część kolacji, bufet

– Nóżki cielęce
– Carpaccio z buraka z kozim serem
– Sandacz w galarecie
– Pasztet z jelenia z galaretką żurawinową
– Gęsie wątróbki z szalotką
– Sałata z marynowanym łososiem
– Pieczony bakłażan z pomidorami i mozzarellą
– Pierogi z kaczką i żurawiną
 

III danie gorące, bufet

– Zupa rybna
–  Pieczeń cielęca w sosie grzybowym z kluskami 

kładzionymi i tagliatelle z warzyw



T O RT  w e s e l n y

Przykładowe MENU
Tort śmietankowy z owocami sezonowymi i likierem pomarańczowym
Tort czekoladowy z ciemnym rumem, prażynką orzechową i wiśnią Amarena
Biszkopt kakaowy z jagodami i musem waniliowym
Biszkopt orzechowy z ajerkoniakiem, musem kawowym i bezą
Tort biała czekolada z maliną i chrupką pistacjową
Tort cytryna-mango-marakuja z chrupką kokosową
Tort czekoladowa pralina mleczna z chrupką z orzechów laskowych

S Ł O D K I  b u f e t

Przykładowe MENU
Ptysie z serkiem mascarpone i porzeczką
Tarta cytrynowa z bezą
Brownie z migdałami i czekoladą
Mus malina w chrupkiej czekoladzie
Panna Cotta kokosowa z marakują
Trufla z mascarpone i marakują
Trufla czekoladowa z rumem
Cake pops: brownie z chilli, wanilia z maliną
Muffinka: marchewkowa, czekoladowa
Mus chałwowy
Sernik jagodowy z białą czekoladą
Tarta z kremem karmelowym i tymiankiem 
z owocami sezonowymi



O p e n  B A R

Napoje alkoholowe

Wino musujące: Cava Bastets Brut
Wino białe: Chardonnay La Jolie F. Chauvenet, Pridelands Chenin Blanc

Wino czerowne: La Vuelta Malbec Bodega La Rural,  
Cabernet Sauvignon Michel Laroche

Piwo: Browar Cieszyn
Gin: Finsbury

Tequila: Sierra Silver
Rum: Havana Club 3yo

Wódka: Soplica biała, Żubrówka biała
Whisky: Grant’s, Tullamore Dew,  

Wild Turkey 81
Kokatjle: Aperol Spritz, Whisky sour, Wódka sour,  

Gin Basil sour, Bellini, Margarita,  
Long Island Iced Tea

 
Napoje bezalkoholowe

 
Woda gazowana, niegazowana

 Soki Cappy,
 Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Tonic,

 Lemoniada 
 Kawa, herbaty do wyboru



Indywidualnie skomponowane menu
Kolacja serwowana do stołu (przystawka, zupa, danie główne deser)

Dania serwowane w formie bufetu do 4 godzin
Danie gorące w godzinach nocnych

Open bar na wybrane alkohole i napoje dostępny do 8 godzin  
z możliwością wydłużenia

Życzliwą i profesjonalną opiekę pracowników sali, baru, managementu i kuchni
Odpowiednią oprawę muzyczną (pianista podczas części zasiadanej)

Szatnię dla Gości
Przestrzeń na wyłączność

Przygotowanie listy podwykonawców
Koordynacja przygotowań

Florystami i dekoratorami
Wypożyczalnią mebli

Obsługą techniczną (nagłośnienie, oświetlenie,  
efekty specjalne, DJ, konferansjer)

Fotografami i filmowcami
Salonami beauty

 
Rekomendujemy naszych podwykonawców

ZAPEWNIAMY

 WSPÓŁPRACUJEMY na stałe z:



PLAN RESTAURACJI



WIĘCEJ O NAS

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć  
na naszym Facebooku  

oraz Instagramie

https://pl-pl.facebook.com/WarszawaWschodniaMateuszaGesslera
(kliknij w powyższy adres aby obejrzeć)

https://www.instagram.com/warszawawschodnia
(kliknij w powyższy adres aby obejrzeć)



+ 48 536 733 394


