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aby uzyskać
więcej

informacji

Dołącz do programu Accor Live Limitless
i zdobywaj punkty w Winestone. 
O więcej szczegółów zapytaj naszą obsługę.

zeskanuj
   RKOD

24/7

Ryby

OrzechyBez glutenu

Gluten

WegańskieAutorskie Łubin

Soja Nabiał Siarczyny

Jaja

Owoce morza SelerSkorupiakiSezam Gorczyca

Wszystkie ceny są w złotych i zawierają VAT.
All prices are in PLN and include VAT. 

Karta obowiązuje od listopada 2022 roku.
The menu is valid from November 2022.

Menu z gramaturą poszczególnych składników 
podajemy na życzenie.
The menu with the weight of individual 
ingredients is available on request.

Potrawy przygotowywane w naszej kuchni 
mogą zawierać alergeny. Listę alergenów 
podajemy na życzenie.
Dishes prepared in our kitchen may contain 
allergens. We provide a list of allergens upon 
request.

Wina zawierają siarczyny.
Wina dostępne są również w sprzedaży na 
wynos. Może obowiązywać opłata korkowa, 
prosimy zapytać kelnera.
The wines contain sulphites. Wines are also 
available to take-away. Should you need 
any information on the corkage fee, please 
ask the waiter.

Do usługi Room Service doliczamy opłatę 
serwisową w wysokości 10 zł.
A service charge of 10 PLN addeed 
to the room service bill.

Restauracja Winestone zaprasza od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10:00 - 24:00, 
w soboty i niedziele 11:00 - 24:00. 
Kuchnia czynna do 23:00.
Winestone Restaurant is open Monday to 
Friday from 10.00 a.m to 12.00 p.m, 
Saturday and Sunday 11.00 a.m to 12.00 p.m.
The kitchen is open until 11.00 p.m. 

Alkohol szkodzi zdrowiu. 
Alcohol is harmful to your health. 

W naszej restauracji obowiązuje zakaz 
wykorzystywania zagrożonych gatunków ryb. 
Promujemy odpowiedzialne rybołówstwo.
It is forbidden to use endangered fish 
species in our restaurant. We support 
responsible fishing. Gluten żytni

ODNAJDŹ 
NAJSMACZNIEJSZĄ STRONĘ ŻYCIA NA:
FIND THE TASTY SIDE OF LIFE IN:
facebook.com/WinestoneWarszawaCentrum
instagram.com/WinestoneWarszawaCentrum

Join the Accor Live Limitless
and earn points at Winestone.
Please ask our staff for more details.

for
more

information

scan
        CODE   R

FishGluten

Lupine

Soybeans Milk Sulphites

Eggs

Seafood CeleryShellfishSesame
Grzyby

Mushrooms Mustard seeds

Rye gluten

24/7 NutsGluten FreeVeganSignature



   winestone
sałatka

kamienie

kamienie

ser kozi / mix sałat / gruszka w szafranowym occie / borówki / melon / 
dressing malinowy / chips z bagietki korzennej 400 g
goat cheese / lettuce mix / pear in saffron vinegar / blueberries / 
melon / raspberry dressing / spiced baguette chips 400 g

42

kamienie

matias w pumperniklu 29
matias in pumpernickel

burger wołowy winestone 59
winestone beef burger
burger wolowy 210 g / ser żółty / bekon / majonez / pomidor / 
ogórek konserwowy / piklowana cebula / sałata / ketchup / frytki  650 g 
beef burger 210 g / cheese / bacon / mayonnaise / tomato /
pickled cucumber / pickled onion / lettuce / ketchup / fries 650 g
 

piknik

szynka serrano / chorizo / Emilgrana / 
gorgonzola / rolada kozia / konfitura 
cebulowa / oliwki tapas / winogrona  300 g 
serrano ham / chorizo / Emilgrana / 
gorgonzola / goat cheese roll / 
onion jam / tapas olives / grapes 300 g

śródziemnomorski 49
mediterranean picnic

krewetki 9 szt. / oliwa z oliwek / czosnek / 
pomidorki koktajlowe / papryczka chili / 
białe wino / masło / natka pietruszki 380 g
shrimps 9 pcs. / olive oil / garlic / 
cherry tomatoes / chili pepper / 
white wine / butter / parsley 380 g

krewetki smażone 
z pomidorkami 
koktajlowymi 59
fried shrimps with 
cherry tomatoes

śledź matias 80 g / sałatka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym i koprem / 
piklowana czerwona cebula / świeże zioła / oliwa koperkowa 220 g  
matjes herring 80 g / potato salad with pickled cucumber and dill / 
pickled red onion / fresh herbs / dill oil 220 g  lokalne

do podziału

autorskie

flaki wołowe 
z mięsem 23
beef tripe 
with meat
350 g 

Dzielenie się tym samym 
posiłkiem afirmuje życzliwość.

— Deng Ming-Dao

„
„

stones to share

To autorskie danie dla smakoszy można znaleźć w każdej naszej restauracji. Kultowa sałatka Winestone 
jest z nami od początku koncepcji Winestone w 2012 roku. Po prostu musisz jej spróbować!

This special gourmet dish is served in each of our restaurants. The iconic Winestone salad has been 
with us since the moment the Winestone concept was launched in 2012. It’s a real must!

winestone salad 

pierogi z cielęciną 38
dumplings with veal
pierogi 6 szt. / kwaśna śmietana / 
żurawina / sos pieczeniowy 350 g
dumplings 6 pcs. / sour cream / 
cranberry / gravy 350 g

Pierogi to nie tylko pyszne tradycyjne 
jedzenie, ale ważny element polskiej 
kultury. W Winestone spróbujecie 
ich z cielęciną.

Dumplings are not only a tasty traditional meal, 
but also an important element of Polish culture. 
In Winestone we offer dumplings with veal

befsztyk tatarski 45
steak tartar
udziec wołowy 120 g / majonez grzybowy / 
marynowana żółta cebula / mini ogórki / 
opieńka marynowana / chrupiąca natka pietruszki / 
puder grzybowy / korzenna bagietka 320 g 

beef haunch 120 g / mushroom mayonnaise / 
pickled yellow onion / mini cucumbers /
marinated armillaria / crispy parsley / 
mushroom powder / spiced baguette 320 g 

local stones

stones by winestone



talerze

talerze

sałata z boczniakami 38
salad with oyster 
mushrooms

tortellacci 
z borowikami 38
tortellacci
with boletus
makaron tortellacci z borowikami / 
sos parmezanowy / suszone pomidory  350 g 
tortellacci with boletus / Parmesan sauce / 
sun-dried tomatoes 350 g

sałata rzymska / grillowana pierś z kurczaka / 
pieczone pomidorki / anchois / grzanki 
z bagietki korzennej 420 g
romaine lettuce / grilled chicken 
breast / baked tomatoes / anchovies / 
spiced baguette croutons 420 g

sałata cezar 
z kurczakiem 42
caesar salad
with chicken

penne arrabiata 
z grillowanymi 
warzywami 42
penne arrabiata 
with grilled 
vegetables
świeży makaron penne / grillowane warzywa / 
sos pomidorowy / parmezan 400 g

świeży makaron pappardelle / 
sos pesto / krewetki 5 szt. 350 g
fresh pappardelle / pesto sauce /
prawns 5 pcs.

fresh penne / grilled vegetables / 
tomato sauce / Parmesan 400 g

średnie

małe

pappardelle 
z krewetkami 
i bazyliowym pesto  45
pappardelle
with prawns
and basil pesto

mix sałat / grillowane warzywa / boczniaki / 
guacamole / grzanka z tapenadą  350 g       
lettuce mix / grilled vegetables / 
oyster mushrooms / guacamole /
toast with tapenade 350 g

krem z pomidorów 21
tomato cream
pesto bazyliowe / kwaśna śmietana  300 g
basil pesto / sour cream 300 g

Nie można dobrze myśleć, 
dobrze kochać, dobrze spać, 
jeśli nie jadło się dobrze.

— Virginia Woolf

„

„

wegańska zupa 
gulaszowa z tofu 21
vegan goulash 
soup with tofu 
pomidory pelati / warzywa korzeniowe / papryka / tofu 350 g
pelati tomatoes / root vegetables / peppers / tofu 350 g

domowe pieczywo Winestone
korzenna bagietka na zakwasie z rodzynek / 
oliwa z Dukkah / oliwa porowa autorstwa 
naszego Szefa Kuchni 150 g
homemade Winestone bread 
raisin sourdough spiced baguette / 
Dukkah oil / leek oil by our Chef 150 g
   
domowe pieczywo Winestone 
z oliwkową tapenadą  
korzenna bagietka na zakwasie 
z rodzynek / tapenada 150 g
homemade Winestone bread 
with olive tapenade 
raisin sourdough spiced baguette / 
tapenade 150 g

oliwki tapas 100 g 
tapas olives 100 g 
frytki
majonez pesto / relish 260 g
fries
pesto / relish mayonnaise 260 g

& przekąski
chleb

14

14

16

16

bread & snacks
idealne do lampki wina

perfect match with 
a glass of wine

Wszystkie smutki są mniejsze, 
gdy jest pieczywo. 

Dueling with bread is less.
— Miguel de Cervantes

„
„

small plates

medium plates



talerze

szefa kuchni

nasza karta jest 
przygotowana w oparciu o  filozofię

our menu follows the 

philosophy

chef's special 

 Firma Sokołów, z której pochodzą nasze 
steki, jest największym producentem mięsa 

w Polsce, wyznacza trendy w dziedzinie 
nowoczesnej, bezpiecznej 

i ekologicznej produkcji 

łosoś grillowany 69
 grilled salmon  

łosoś 180 g / purée ziemniaczane z zielonego groszku 
i wasabi / dynia pieczona / sos cytrynowy z nutą limonki 520 g
salmon 180 g / green pea potato purée with wasabi / 
roasted pumpkin / lemon sauce with a hint of lime 520 g

pieczony halibut 65
baked halibut 
halibut 180 g / czarny ryż / smażone brokuły 
z kapustą bok choy / sos pomarańczowy / 
orzeszki pinii  450 g 
halibut 180 g / black rice / fried broccoli
with bok choy / orange sauce /
pine nuts 450 g
 

duże

danie

schabowy 

małe ziemniaczki z boczkiem i majerankiem / 
buraczki zasmażane z nalewką z żurawiny 550 g 
small potatoes with bacon and marjoram /
beetroots fried with cranberry tincture 550 g 
 

kością 59 z polędwica wołowa 200 g / gratin ziemniaczane / sos porto / 
pieczone warzywa / cebulki w sosie balsamico  550 g
beef tenderloin 200 g / potato gratin / Porto sauce / 
roasted vegetables / onions in balsamic sauce 550 g

stek z polędwicy 129 
beef tenderloin steak

large plates

burger
wegetariański z brokułu 45
broccoli veggie burger 
focaccia / kimchi / majonez wege / guacamole / 
pomidor / ketchup / frytki  430 g
focaccia / kimchi / veggie mayonnaise / 
guacamole / tomato / ketchup / fries 430 g

burger wołowy 
z jajkiem sadzonym 59
beef burger with fried egg 
burger wołowy 210 g / parmezan / sos cezar / 
grillowana rzymska sałata / konfitura cebulowa / 
frytki 650 g  
beef burger 210 g / Parmesan / Caesar sauce / 
grilled Roman lettuce / onion jam / fries 650 g 

pierś kaczki 
z pieczonym jabłkiem 69
duck breast 
with baked apples 
pierś kaczki 200 g / mini pyzy ziemniaczane / czerwona 
kapusta zasmażana z rodzynkami i winem 500 g 
duck breast 200 g / mini potato dumplings /
red cabbage fried with raisins and wine 500 g
 

comber jagnięcy w posypce szczypiorkowej 139 
lamb saddle with chives sprinkle 
comber 210 g / korzeniowe warzywa z fioletowym ziemniakiem / sos rozmarynowy  430 g  
saddle 210 g / root vegetables with purple potato / rosemary sauce 430 g

Our steak supplier - the Sokołów company 
is the largest meat producer in Poland, 

it sets trends in the field of modern, safe 
and ecological production. 

Planet 21 to nasza strategia zrównoważonego rozwoju. 
Naszym celem jest zmniejszenie marnotrawstwa. Dzięki 
naszej kreatywności & zaangażowaniu mamy przyjemność 
zaprezentować dania, które są produkowane zgodnie z 
polityką zero-waste.

placki 
ziemniaczane 36

potato pancakes 
warzywne leczo / oliwa pietruszkowa / 
kwaśna wegańska śmietana  450 g
vegetable letcho / parsley oil / 
veggie sour cream 450 g

zerowaste
Planet 21 is our sustainable development strategy. 
Our goal is to reduce the waste. Thanks to our creativity 
& commitment we are glad to introduce dishes which 
follow our zero waste policy.

pork chop on the bone



naPepsi
Pepsi Light
7 Up
Mirinda Orange
Schweppes Tonic
Red Bull

Espresso 
Podwójne espresso
Double espresso
Americano 
Cappuccino
Latte 
  

12 / 20 cl
12 / 20 cl
12 / 20 cl
12 / 20 cl
12 / 20 cl
16 / 25 cl

14 / 3 cl
16 / 6 cl

16 / 12 cl
16 / 15 cl
16 / 24 cl

16 / 20 cl16 / 20 cl

14 / 20 cl

Woda mineralna
(gazowana, niegazowana)
Mineral water 
(sparkling, still)
Karafka wody
Carafe of water

10 / 33 cl
16 / 70 cl

15 / 100 cl

12 / 20 cl

22 / 20 cl chłodno
cool choices

nagorąco
hot

Soki owocowe (zapytaj o smaki)
Fruit juices (ask for flavors)
Świeżo wyciskane soki 
(pomarańcza, grejpfrut)
Freshly squeezed fruit juice 
(orange, grapefruit)

Gorąca czekolada 
Hot chocolate
Herbata: zapytaj 
o dostępne smaki
Tea: Ask about 
the flavors on offer

Rozgrzewająca herbata 
z pomarańczą i miodem
Warming tea with 
orange and honey

39 22119

75 CL 15 CL25 CL

desery

fondant czekoladowy 29
chocolate fondant 
sos z czarnej porzeczki / lody śliwkowe 200 g 
blackcurrant sauce / plum ice cream 200 g

Morello Moscato D’Asti

pistacjowe crème brûlée 29
pistachio crème brûlée 
karmel / wiśniowa frużelina / granola owocowa 200 g
caramel / jellied cherries / fruit granola 200 g

prażone gruszki 29
roasted pears 
kruszonka z migdałami / lody cynamonowe 300 g
almond crumble / cinnamon ice cream 300 gdesserts

wino 
deserowe

dessert wine



winestone



bąbelki

wina

36
38
41
44

22
23
25
27

105
109
119
129

36
43
44
43

28
26
27
26

105
125
129

36
41
49
64

22
25
30
39

105
119
145
189

26
27
30
32

43
43
49
53

125
129
145
155

świeże & lekkie

lokalne

wyważone & eleganckie

56
64
49
64

34
39
30
39

165
189
145
189

26
25

aromatyczne & pełne

owocowe & smakowite

75 CL 15 CL25 CL

Winnica Dwórzno, przez wielu nazywana „mazowiecką Toskanią”, to największa winnica na Mazowszu 
i jedna z większych w kraju. Wina produkowane są naturalnymi, nieprzemysłowymi metodami przy 
zastosowaniu nowoczesnej technologii i z ogromną dbałością o szczegóły.

Edition Abtei Himmerod – Riesling Feinherb

Fossiles Haut Marin – Colombard, Sauvignon, Gros Manseg

Antichello – Pinot Grigio

Pago Casa Benasal Organic – Gewürztraminer, Moscatel

 

Solaris
Mazovia Red 
Johanniter
Black Current        50 cl 90  

Grifone – Primitivo

Nicosia – Nero d'Avola

Nocturne Château Purcari Rară Neagră – Băbească Neagră

Chianti Selvapiana Ruffina – Sangiovese 

Prosecco Treviso
IL-Lusio Cava Brut
Cremant d'Alsace Brut Michel Leon
Pommery Apanage Brut
 
 

Bouchard Heritage – Pinot Noir

Kingfisher – Sauvignon Blanc

Beauty in Chaos – Chardonnay

Yeya – Moscatel, Chardonnay

DE

PL

PL

PL

PL

FR

US

IT

IT

IT

MD

ES

NZ

FR

ZA

US

ES

PT

FR

FR

ES

Ugaba Anwilka – Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah

Gnarly Head 1924 Double Black – Zinfandel, Pinot Noir

Blau – Syrah, Carinea, Garnacha

Prazo de Roriz – lokalna mieszanka
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22
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125
119
179
339

różowe rose

Wino jest jedną z najbardziej 
cywilizowanych rzeczy na świecie.

Wine is the most civilized 
things in the world.

— Ernest Hemingway

„
„

fresh & light

local

balanced & elegant

aromatic & full-bodied

fruity & tasty

bubbles

wines

białe white

czerwone red

The Dwórzno vineyard, often also called "Masovian Tuscany", is the largest vineyard in Mazovia 
and one of the largest in the country. The wines are produced with the use of natural, non-industrial 
methods and modern technology, always with great attention to detail.



szlachetne
     & różnorodne

tradycyjne
& czyste

50 CL30 CL

Campari
Martini

słodkie
& wyraziste

gorzkie
& łagodne

Saska Flavoured
Jägermeister
Baileys

Millhill’s Gin London Dry
Bacardi Carta Bianca
Dictador Rum 12 YO
Roku Gin
Republica Rum

Amundsen
Gorzka Żołądkowa
Orkisz
Żubrówka
Stock Prestige

20 / 4 cl
16 / 4 cl
22 / 4 cl
16 / 4 cl
16 / 4 cl

29 / 4 cl
29 / 4 cl

Teacher’s
Makers Mark
Dubliner Master Distiller's
Jack Daniels
Connemara
Laphroaig Select
Auchentoshan 12 YO / AO
Bowmore 12 YO
Toki
Jim Beam Black
Jim Beam White

22 / 4 cl
28 / 4 cl
27 / 4 cl
26 / 4 cl
30 / 4 cl
34 / 4 cl
36 / 4 cl
38 / 4 cl
42 / 4 cl
28 / 4 cl
28 / 4 cl

Courvoiser VS 42 / 4 cl

Salitos Silver 22 / 4 cl

18 / butelka bottle 50 cl

warzone

odważne &

Piwo Żywiec

Piwo z beczki

Lokalne piwa w butelce

Piwo bezalkoholowe 18 / butelka bottle 33 cl / 50 cl

14 18

Mojito 
Bacardi white / limonka / mięta / cukier / 
woda gazowana (140 ml)

26

32

32

Amaretto Sour
amaretto / sok z cytryny / cukier (100 ml)

26

34

34
zamieszane

mocne

dobrze
Stolica jest tylko jedna i jest tylko 
jedno Królewskie. To wyjątkowe piwo 
łączy charakter Warszawy 
z królewskim pełnym smakiem.
W rezultacie zostało rozsławione 
i doceniane jest od lat. Królewskie. 
Tak smakuje Warszawa.

czerwone wino / śmietanka / 
syrop malinowy / maliny 
liofilizowane (100 ml) 

koktajl
autorskiThe    ueen

25Królowa jest tylko jedna!
Autorski koktajl Winestone
zawiera wino, gdyż jest ono 

główną częścią DNA Winestone.
Stworzyliśmy go specjalnie dla

Ciebie, łączy to, co lubimy 
najbardziej: wino, smak, miłość 

i pasję. Na zdrowie!

Whiskey Sour
Whiskey / sok z cytryny / cukier (100 ml)

Aperol Spritz
Aperol / prosecco / woda gazowana / 
pomarańcza (280 ml)

Old Fashioned
bourbon / cukier / pomarańcza (50 ml)

Negroni
gin / Martini Rosso / Campari / 
pomarańcza (90 ml)

eleganckie &
  renomowane

łagodne
wyśmienite &

na dobry 
początek…

lokalny
wybór

Belvedere
Chopin

18 / 4 cl
18 / 10 cl

16 / 4 cl
18 / 4 cl
18 / 4 cl

26 / 4 cl
22 / 4 cl
30 / 4 cl
36 / 4 cl
22 / 4 cl

well brewed

cocktails

strong 
   & bold

local choice

to start with...

traditional
& pure

sweet & expressive

bitter & mild

noble & diverse

elegance & quality

Draft beer

There is only one capital and there 
is only one royal beer. This unique 
drink combines the character 
of Warsaw with royal full flavor. 
No wonder it has been popular 
and appreciated for years. Królewskie. 
This is the taste of Warsaw.Żywiec beer

Local beers in bottles

Alcohol-free beer

red wine / cream / raspberry 
syrup / dehydrated raspberries
(100 ml)

The Queen is only one! The 
special cocktail by Winestone 
contains wine which is embedded 
in our DNA. We created it 
especially for you with what we 
like best: wine, flavor, love and 
passion. Cheers!

Bacardi White, lime, mint, sugar,
sparkling water (140 ml)

amaretto, lemon juice, sugar (100 ml)

whiskey, lemon juice, sugar (100 ml)

Aperol, Prosecco, sparkling water, 
orange (280 ml)

bourbon, sugar, orange (50 ml)

gin, Martini Rosso, Campari, orange (90 ml)



winestone
Executive Szef:
Executive Chef:
Marek Niemiec

Szef kuchni Winestone: 
Chef de couisine:
Kamil Gmaj

Restauracja Winestone
Winestone Restaurant

ul. Złota 48/54 Warszawa
tel. +48 22 697 37 55

+48 22 697 38 67
e-mail: H3385-FB8@accor.com 
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enjoy your meal by 


