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BRASSERIE	WARSZAWSKA,		
NOWA	GASTRONOMIA	W	WARSZAWIE	

(Ta restauracja reprezentuje "nowe kulinarne czasy" w polskiej stolicy) 

 

Polska zmienia się gastronomicznie, a jej stolica, Warszawa, jest w epicentrum tych zmian. 
Wspomniany gastronomiczny rozwój Polski udowadnia garść restauracji, których celem jest 
nie tylko aktualizacja tradycyjnych polskich dań, ale także wprowadzenie wina jako realnej 
alternatywy dla piwa czy wódki.  

A	 Brasserie	 Warszawska	 jest	 świetnym	 przykładem	
tej	 przemiany	w	nowy	 kulinarny	 świat.	Dlatego,	 jeśli	
zdarzy	 ci	 się	 być	 w	Warszawie,	 jest	 to	 jedna	 z	 tych	
restauracji,	których	nie	możesz	przegapić.	

Prawie dwu i półmilionowa Warszawa, stolica Polski, ciągle 
pogrążona jest we wspomnieniach terroru niemieckich 
bombardowań podczas II Wojny Światowej, które zamieniły 
miasto w ruinę. Jednak Warszawa w pełni się odrodziła i dziś 
dostosowuje się do nowoczesności równie szybko, jak swojego 
czasu została odbudowana, podobnie jak Zachodni Berlin 
podczas Zimnej Wojny.  

Równolegle do budowania na nowo swojej pozycji na arenie międzynarodowej, w Warszawie 
rozwija się gastronomia, z kuchnią bazującą na tradycji i z autorskimi elementami w bardzo 
francuskim stylu, przemieniającą stare, tradycyjne przepisy w cudeńka o nowych smakach i 
teksturach. Ale to nie wszystko, gdyż innowacyjne lokale, takie jak Brasserie Warszawska, 
nie tylko walczą o odświeżenie polskiej kuchni, lecz także o stworzenie relacji wina z 
posiłkiem na zasadzie równy z równym. A ten wysiłek w kraju nawykłym do picia piwa lub 
wódki trudny jest do przecenienia. 
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Adaptacje francuskie, wino francuskie, włoskie i polskie... Jak to na ogół bywa, za każdym 
razem, gdy wyjeżdżamy z Hiszpanii, zauważamy praktyczne nieistnienie naszej kultury 
gastronomicznej, mimo że Polacy uwielbiają wszystko, co hiszpańskie i gdy tylko mogą nucą 
pod nosem piosenki Enrique Iglesiasa. Tak, może nam się to wydawać przestarzałe, ale 
smutna rzeczywistość jest taka, że Hiszpania całkowicie ignoruje rynki, na których mogłaby 
osiągnąć sukces (Polska pełna jest pizzerii, zaskoczeni?) Może winny jest Hiszpański 
Instytut Handlu Zewnętrznego? Ale do rzeczy. 

 

Wracając	 do	 Brasserie	Warszawska,	 jest	 to	miejsce	 ze	
wszech	miar	 godne	 pochwał	 i	 jedno	 z	 obowiązkowych	
punktów	na	liście	podczas	wizyty	w	Warszawie.		

Kierownik sali, Piotr Woyde, to prawdziwy freak, zwariowany na 
punkcie swojej pracy i wielki orędownik wina i wyższej gastronomii, 
bo jak mówi, na fast food to można skoczyć na Stare Miasto. Ale 
Brasserie Warszawska to nie ta liga, mimo że ceny nie są wcale 
wyższe, a wręcz pozytywnie zaskakują. Na szczęście dla nas, 
użytkowników euro, Polska, mimo że jest członkiem UE, pozostała 
przy swoich złotówkach (PLN), których 4,2 to jedno euro, więc 
można zjeść obiad lub kolację w świetnej restauracji za połowę lub 
mniej tego, co wydalibyśmy w Hiszpanii.  

Przykładem na to, że w tej restauracji rozumieją polską kuchnię inaczej, są robione przez 
nich pierogi. Pierogi to typowe polskie danie. Idąc Starym Miastem, gdzie spojrzysz, 
zobaczysz napis pierogi lub lody; pierogi podaje się gotowane, smażone lub pieczone.  

Jednym z przykładów interpretacji 
tradycyjnych dań w Brasserie Warszawskiej są 
Pierogi ruskie z letnią truflą, wędzonką, 
kwaśną śmietaną i consomme cebulowym. 
Ha, i co wy na to? Na szczęście, w Brasserie 
mówią po angielsku i mają dwujęzyczną kartę, 
ale nie zawsze tak jest, więc warto mieć ze 
sobą słownik, by przypadkiem nie zaliczyć 
kulinarnej lub towarzyskiej "wtopy". 
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Pierogi ruskie, ze swoim ziemniaczano-cebulowym nadzieniem 
są, moim zdaniem, najpyszniejsze. A te od BW zawierają 
dodatkowo truflę i wędzony boczek i wykąpane są w cebulowym 
consomme o smaku, który wyniesie was na orbitę. Cudowne. 
Najlepsze, jakie próbowaliśmy w Warszawie, Wrocławiu i 
Krakowie, czyli nie byle co, prawdziwa uczta dla wszystkich 
zmysłów. Kolejny dowód na to, że łączenie starego i nowego 
świata daje bardzo obiecujące rezultaty.  

W tym domu, w którym szefem niewielkiej kuchni jest Mateusz 
Wichrowski, pilnuje się nawet jakości chleba, który wypiekany 
jest na miejscu. Są oczywiście i wina do dopełnienia uczty, jak 
wspomniałem, głównie francuskie, włoskie i polskie.  

Zjedliśmy również bezbłędny tatar z polędwicy wołowej, potrawę, którą można zamawiać w 
ciemno w każdej liczącej się polskiej restauracji, a tu dodatkowo mięso jest fantastyczne.  

Przystawki	 w	 tej	 restauracji	 zaklasyfikowanej	 jako	 bibendum,	 choć	 równie	
dobrze	mogła	by	mieć	gwiazdkę	Michelin,	wycenione	są	na	ok.	8	euro		

 

Jednakże najbardziej zaskakującym z próbowanych przez nas dań (dlatego warto czasem 
przestać kisić się we własnym sosie i zobaczyć, jak to się robi w innych krajach) było 
kalarepa gotowana na parze z perłowymi cebulkami i okruchami chleba. To warzywo, 
coś pomiędzy kapustą a rzepą, ale o nieporównywalnie intensywniejszym smaku i o innej 
teksturze, lekko słodkawe i przykryte lekkim pietruszkowym sosem, pochodzi właśnie z 
Polski i powinno zostać wpisane do encyklopedii najlepszych slow food.  
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Do każdego dania podano nam wino zaproponowane przez kierownika sali. I tak wieczór 
minął nam przy burgundzie z rejonu Hautes Côtes de Beaune, Anisos Vallagarina 2010, 
białym, ekologicznym wino E.Rosi, Lucien Crochet (Sancerre) La Croix du Roy i Roussanne 
2015, by wymienić tylko kilka z wybornych i wybranych specjalnie dla nas trunków. 

Cudowna Pularda z Foie Gras, ziemniakami i szpinakiem była kolejnym genialnym 
wyborem w BW. Doskonale dopieczona, świetnie dobrany sos, delikatna i soczysta. 

Karta, która wraz z przystawkami, dodatkami, daniami 
głównymi i deserami liczy sobie zaledwie 26 pozycji i 
wydawałaby nam się krótka jak na hiszpańskie standardy, 
jest idealna dla restauracji z klasą zapełniającej swoje 
sale codziennie w ponad 80%, częściowo dzięki 
biznesmenom i klientom, którzy uzupełniają swoje lekkie 
lunche bardziej konkretną kolacją, ale koniecznie przed 
22, gdyż o tej porze zamyka się większość kuchni w tym 
mieście i w tym kraju. 

Spróbowaliśmy także ryby, dorsza, produkt ten nie jest specjalnie często używany w Polsce i 
trudno go znaleźć w kartach restauracji, chyba że jesteśmy w Gdańsku. 

Mimo to zaryzykowaliśmy i rezultat był poprawny i dokładnie taki, jakiego oczekiwaliśmy. 
Dobrze wypieczony i z trafnie dobranymi dodatkami, być może brakowało mu odrobinę 
smaku. 

Jeśli chodzi o desery, możesz wybierać między 
potężną porcją kremowego ciasta z migdałami i 
malinami za 4 euro, lub kremem z ciemnej czekolady 
czy sorbetem i w każdym wypadku wygrasz.  

Podsumowując,	 rewelacyjna	 restauracja	 z	
przystępnymi	cenami,	którą	musisz	odwiedzić	
podczas	pobytu	w	Warszawie.		

 

Brasserie Warszawska 
ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa, Polska 

tel. (22) 628 94 23, rezerwacje@brasseriewarszawska.pl 


