
 



 

 

 

 ŚNIADANIE WIELKANOCNE  
(Serwowane w formie bufetu  

lub podawane „w stół” na półmiskach) 
 
 
 

ZIMNA PŁYTA  
- Kiełbasa czosnkowa z korniszonami i marynowana papryka  

- Szynka wiejska z musem chrzanowym  
- Podwędzana szynka z indyka z sosem cumberland  

- Wybór serów żółtych i dojrzewających  
- Łosoś z zimnego dymu z kwaśna śmietaną, cytryną i owocami kaparowca  

- Śledzik z parzoną szalotką i szarą renetą  
- Tradycyjna sałatka jarzynowa  

- Świeże sałaty i warzywa  
- Jaja faszerowane  

- Wybór mięs pieczonych  
 
 

DANIA GORĄCE  

- Biały barszcz z kiełbasą i jajem na twardo  

- Biała kiełbaska na ciepło ze smażoną cebulka  
 
 

NA SŁODKO 
- Tarta makowa  

- Mazurek  
- Sernik  

 
 
 
 
 
 
 

CENA: 99 ZŁ BRUTTO / OS. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu  
 

 

 

First Floor Restaurant  ul. Kasprzaka 31, 01-234 Warszawa 
(w budynku Varsovia Apartamenty, podziemny parking z miejscami dla Gości restauracji) 

+48 22 255 99 50  •  www.firstfloorrest.pl 

 

 



 

 

 

OBIAD ŚWIĄTECZNY  

 

PRZYSTAWKA 

Carpaccio z buraka z serem pleśniowym  
 
 

ZUPA 

Barszcz biały z kiełbasa i jajkiem 
 
 

DANIE GŁÓWNE 
(do wyboru) 

 
Kark wieprzowy pieczony w sosie myśliwskim, puree tymiankowe,  

karmelizowane miodem buraki 
Dorsz w sosie śmietanowym, puree z selera, pappardelle z warzyw 

 

DESER 

 
Czekoladowy sernik z musem wiśniowym 

 

CENA: 89 ZŁ BRUTTO / OS. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu  
 

 

 

First Floor Restaurant  ul. Kasprzaka 31, 01-234 Warszawa 
(w budynku Varsovia Apartamenty, podziemny parking z miejscami dla Gości restauracji) 

+48 22 255 99 50  •  www.firstfloorrest.pl 

 

 

 

 



 

OFERTA WIELKANOCNA 

 

ZESTAW 1 

WYBÓR JAJ 
cząstki jaj z solą i pieprzem 

jaja garnirowane: 
szpinakiem, łososiem, pastą z sardynek, 

paluszkiem krabowym i krewetką 
 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

tymbaliki drobiowe z warzywami i jajem 
pieczony schab ze śliwką i morelą 

schab faszerowany białą kiełbasą z sosem tuńczykowym 
karkówka szpikowana słoniną i czosnkiem 

pasztet staropolski glazurowany galaretką porzeczkową 
mini roladki jajeczne z sosem tatarskim 

 

BUFET SAŁATKOWY 
sałatka ziemniaczana z jajkiem i chrustem z boczku z sosem chrzanowym 

tradycyjna sałatka jarzynowa 
mix sałat z pieczonym łososiem z sosem musztardowo-miodowym z koprem 

pieczywo bankietowe 
 

BUFET CIEPŁY 
barszcz zabielany 

żurek świąteczny z suszonymi grzybami 
szynka pieczona z goździkami w sosie żurawinowo-różanym 

pieczona biała kiełbasa z majerankiem na kapuście z pomidorami 
dorsz w sosie borowikowym 

 
Dodatki  

ziemniaki opiekane z rozmarynem 
buraki karmelizowane 

puree tymiankowe 
marchewka paryska 

 

CIASTA 
mazurek świąteczny 

sernik krakowski 

 

 

Cena zestawu: 171 zł brutto/os. 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu  
 

First Floor Restaurant  ul. Kasprzaka 31, 01-234 Warszawa 
(w budynku Varsovia Apartamenty, podziemny parking z miejscami dla Gości restauracji) 

+48 22 255 99 50  •  www.firstfloorrest.pl 
 

 



 

 

ZESTAW 2 

WYBÓR JAJ  
 

cząstki jaj z solą i pieprzem  
jaja z sosem tatarskim  

jaja garnirowane:  
szpinakiem, łososiem, pastą z sardynek,  

paluszkiem krabowym i krewetką  
 

ZIMNE PRZEKĄSKI  
 

rolada z kurczaka z grzybami  
roladki z szynki z farszem chrzanowym  

karkówka pieczona w przyprawach korzennych  
schab faszerowany białą kiełbasą z sosem tuńczykowym  

pasztet staropolski z żurawiną  
 

BUFET SAŁATKOWY 

 
tradycyjna sałatka jarzynowa 
sałatka z tuńczykiem i jajkiem 

sałatka śledziowa 
pieczywo bankietowe 

 

BUFET CIEPŁY 
 

żurek świąteczny z suszonymi grzybami 
pieczona biała kiełbasa z majerankiem na kapuście z pomidorami 

kark wieprzowy w sosie myśliwskim 
 

CIASTA 
 

mazurek świąteczny 
sernik 

 

Cena zestawu: 129 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu  
 

 

First Floor Restaurant  ul. Kasprzaka 31, 01-234 Warszawa 
(w budynku Varsovia Apartamenty, podziemny parking z miejscami dla Gości restauracji) 

+48 22 255 99 50  •  www.firstfloorrest.pl 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ZESTAW 3 (BEZMIĘSNY)  

 

WYBÓR JAJ  
 

cząstki jaj z solą i pieprzem  
jaja garnirowane:  

szpinakiem, łososiem, pastą z sardynek,  
paluszkiem krabowym i krewetką  

 

ZIMNE PRZEKĄSKI 
 

terrine serowa z oliwkami 
terrine z sandacza pod delikatną galaretką 

wędzony łosoś pod żółtą pierzynką 
tymbaliki rybne z jajkiem 

 

BUFET CIEPŁY 
 

kremowa zupa chrzanowa 
 

BUFET SAŁATKOWY 
 

sałatka kalafiorowa z jajkiem i pomidorem 
tradycyjna sałatka jarzynowa 

sałatka śledziowa z pieczarkami 
pieczywo bankietowe 

 

CIASTA 
 

mazurek świąteczny 
sernik 

 

 

 

 

Cena zestawu: 96 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu  
 

 

First Floor Restaurant  ul. Kasprzaka 31, 01-234 Warszawa 
(w budynku Varsovia Apartamenty, podziemny parking z miejscami dla Gości restauracji) 

+48 22 255 99 50  •  www.firstfloorrest.pl 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ZESTAW 4 (BEZMIĘSNY)  
 

WYBÓR JAJ  
 

cząstki jaj z solą i pieprzem  
jaja ze szpinakiem  

jaja z łososiem  
jaja z pieczarkami  

jaja z sosem tatarskim  
jaja obsmażane w skorupkach  

 

WYBÓR KANAPEK WIELKANOCNYCH 
 

z jajkiem i kawiorem 
z pstrągiem i koperkiem 

z tatarem z łososia z kaparem 
z serem camembert i żurawiną 

z jajkiem i anchois 
 

BUFET SAŁATKOWY 
 

sałatka kalafiorowa z jajkiem i pomidorem 
tradycyjna sałatka jarzynowa 

sałatka śledziowa 
pieczywo bankietowe 

 

CIASTA 
 

mazurek świąteczny 
sernik 

 

 

 

 

Cena zestawu: 75 zł brutto/os. 

 
Podane kwoty są cenami brutto i nie zawierają serwisu. 

Do rachunku doliczamy 10% serwisu  
 

 

First Floor Restaurant  ul. Kasprzaka 31, 01-234 Warszawa 
(w budynku Varsovia Apartamenty, podziemny parking z miejscami dla Gości restauracji) 

+48 22 255 99 50  •  www.firstfloorrest.pl 


