
4 daniowa degustacja | 4 course tasting
cena z wine pairingiem | price with wine pairing 

6 daniowa degustacja | 6 course tasting
cena z wine pairingiem | price with wine pairing 

Menu degustacyjne serwujemy dla parzystej liczby osób.
We serve the tasting menu for an even number of people.

Zapraszam Państwa w niezwykłą kulinarną podróż w czasie.
W naszej karcie odnajdziecie zaskakujące smaki dawnej Warszawy, podane w nowoczesnej formie.

Nasze menu degustacyjne to idealny początek przygody z kuchnią Restauracji MOZAIKA

Let me invite you on an extraordinary culinary time travel.
In our menu you will find surprising flavours of old Warsaw, served in a modern form.

Our tasting menu is a perfect beginning of the adventure with the MOZAIKA Restaurant cuisine.

KOPROWSKI TOMASZ 
EXECUTIVE CHEF

facebook.com/mozaika.warszawa instagram.com/mozaika.warszawa 

ul. Grzybowska 49, 00-844 Warszawa

MENU DEGUSTACYJNE | TASTING MENU

180 PLN

269 PLN

250 PLN

339 PLN

Do każdego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%. W przypadku zastrzeżeń co do jakości serwisu, opłata zostanie usunięta.
A discretionary service of 10% will be added to the total bill. Please let us know if you wish to have it removed from your bill.



PRZEKĄSKI | STARTERS

Wędzony węgorz w galarecie | Smoked eel in jelly 65 PLN

marchew | ogórek małosolny | kawior z jesiotra
carrots | salted cucumber | sturgeon caviar

Marynowana ośmiornica | Marinated octopus 58 PLN

botwina | rzodkiew | wasabi
chard | radish | wasabi 

Tatar z pomidora | Tomato tartare 36 PLN

maliny | szczypior | gorczyca
raspberries | chives | mustard

Ravioli z selera | Celery ravioli 39 PLN

jabłko | mizuna | trufla
apple | mizuna | tru�e

Grasica smażona | Fried sweetbreads 56 PLN

morele | smardze | rabarbar | sałata rzymska 
apricots | morels | rhubarb | romaine lettuce 

Sałata z combrem sarny | Salad with a saddle of venison 43 PLN

kawior z pstrąga | twaróg | ogórek
trout caviar | cottage cheese | cucumber  

ZUPY | SOUPS

Krem szczawiowy | Sorrel cream 35 PLN

jajko przepiórcze | suszona cebula
quail egg | dried onion

Krupnik | Pearl barley soup 29 PLN

kasza perłowa | nowalijki | serduszka drobiowe
pearl barley | spring vegetables | chicken hearts 

Zupa rakowa | Crayfish bisque 39 PLN

raki | pokrzywa | ślimaki
crayfish | nettle | snails 
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Do każdego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%. W przypadku zastrzeżeń co do jakości serwisu, opłata zostanie usunięta.
A discretionary service of 10% will be added to the total bill. Please let us know if you wish to have it removed from your bill.



PREMIUM

Kwintesencja smaku i najwyższa jakość kawioru.
Antonius Caviar to polska marka najbardziej pożądanego 

na całym świecie delikatesu, jakim jest kawior. 

Siberian caviar 6* z jesiotra syberyjskiego 
(Acipenser baerii)

Najbardziej pożądany, 6-gwiazdkowy kawior z najstarszych samic jesiotra. 
To królewski przysmak, charakteryzujący się bogatą, pełną paletą smakową 

i dużą średnicą ziaren.

Siberian caviar  30 g | 50 g 320 PLN  | 520 PLN

bliny | grzanki | masło | białko jajka | limonka

Oscietra caviar 6* z jesiotra rosyjskiego 
(Acipenser gueldenstaedtii)

Doceniany na całym świecie. Wspaniały, nasycony smak z nutą orzecha. 
Królewski rozmiar ziarna ikry (powyżej 3 mm), 

pozyskiwanej z najstarszych samic jesiotra. 

Oscietra caviar  30 g | 50 g 350 PLN  | 550 PLN

bliny | grzanki | masło | białko jajka | limonka

Sety degustacyjne

Set Degustacyjny caviar 30 g (dowolny), 650 PLN

Moët & Chandon Brut butelka
bliny | grzanki | masło | białko jajka | limonka

Set Degustacyjny caviar 30 g (dowolny), 650 PLN

Belvedere Pure butelka
bliny | grzanki | masło | białko jajka | limonka
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PREMIUM

The essence of taste and highest quality caviar.
Antonius Caviar is a Polish brand 

of the most desirable delicacy – caviar. 

Siberian caviar 6* comes from the Siberian sturgeon 
(Acipenser baerii)

The most desirable 6-star caviar is obtained from the oldest 
female sturgeons. This royal delicacy is characterised by a rich, 

full flavour palette and large roe diameter 

Siberian caviar  30 g | 50 g
blins | croutons | butter | egg white | lime 

Oscietra caviar 6* comes from the Russian sturgeon 
(Acipenser gueldenstaedtii)

Appreciated all over the world. Gorgeous, saturated taste 
with a nutty note. A royal roe size (above 3 mm), 

extracted from the oldest female sturgeons. 

Oscietra caviar  30 g | 50 g
blins | croutons | butter | egg white | lime 

Tasting Sets 

Caviar Tasting Set 30 g (any), 
Moët & Chandon Brut bottle
blins | croutons | butter | egg white | lime  

Caviar Tasting Set 30 g (any), 
Belvedere Pure bottle
blins | croutons | butter | egg white | lime 
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320 PLN  | 520 PLN

350 PLN  | 550 PLN

650 PLN

650 PLN
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DANIA GŁÓWNE | MAIN COURSES

Filet z halibuta | Halibut fillet 84 PLN

szparagi | młody ziemniak | jabłko
asparagus | baby potato | apple 

Filet z sandacza | Zander fillet 79 PLN

purée chrzanowe | por | kawior z pstrąga
horseradish purée | leek | trout caviar

Risotto | Risotto 65 PLN

papryka pieczona | gruszka  
roasted peppers | pear  

Pierś z perliczki | Guinea fowl breast 75 PLN

pęczak | groszek | marchew | pomidor
pearl barley | peas | carrot | tomato

Comber z królika | Rabbit saddle 78 PLN

kluski kładzione | śmiatana | ćwikła
laid dumplings | sour cream | beetroots & horseradish

Polędwica cielęca | Veal tenderloin 119 PLN

nowalijki | bulion wolowy | lubczyk | ziemniak
spring vegetables | beef broth | lovage | potato

Danie bezmięsne | Meatless dish 

W daniach mogą znajdować się alergeny. Lista alergenów dostępna jest u obsługi. Ceny w PLN, zawierają VAT. W przypadku chęci 
otrzymania faktury prosimy o podanie NIP podczas składania zamówienia. 
The dishes may contain allergens. The list of allergens is available at our staff. All prices are in PLN and are inclusive of tax. If you 
would like to receive an invoice, please inform about it during placing your order.

Do każdego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%. W przypadku zastrzeżeń co do jakości serwisu, opłata zostanie usunięta.
A discretionary service of 10% will be added to the total bill. Please let us know if you wish to have it removed from your bill.
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DESERY | DESSERTS

Sernik z rabarbarem | Rhubarb cheesecake 31 PLN

lody waniliowe
vanilla ice cream

Gruszka z szafranem | Pear with saffron 31 PLN

śmietanka | cynamon 
cream | cinnamon

Krem karmelowy | Cream caramel 28 PLN

malina | czekolada
raspberry | chocolate

Sorbety i lody | Sorbets and ice cream 25 PLN

Selekcja serów | Selection of cheeses 45 PLN

polskie sery regionalne
Polish regional cheeses

Do każdego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%. W przypadku zastrzeżeń co do jakości serwisu, opłata zostanie usunięta.
A discretionary service of 10% will be added to the total bill. Please let us know if you wish to have it removed from your bill.
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NAPOJE ZIMNE | COLD BEVERAGES

Woda mineralna 0,7 | Mineral water 0,7 18 PLN

gazowana | niegazowana
sparkling | still

Redbull | Redbull Light 0,25 26 PLN

Coca-Cola | Coca-Cola Zero | Fanta | Sprite 0,25 16 PLN

Sok 0,25 | Juice 0,25 16 PLN

jabłko | pomarańcza | grapefruit | czarna porzeczka
apple | orange | grejpfrut | black currant

NAPOJE GORĄCE | HOT BEVERAGES

Espresso 14 PLN

Espresso doppio                           16 PLN

Espresso macchiato 16 PLN

Americano  16 PLN

Cappuccino 18 PLN

Flat white                            18 PLN

Caffe latte         18 PLN

Caffe latte macchiato  18 PLN

Gorąca czekolada | Hot chocolate 21 PLN

Herbata | Tea  19 PLN

czarna | zielona | owocowa | rooibos | ziołowa | earl grey
black | green | fruit | rooibos | herbal | earl grey

Danie bezmięsne | Meatless dish 

W daniach mogą znajdować się alergeny. Lista alergenów dostępna jest u obsługi. Ceny w PLN, zawierają VAT. W przypadku chęci 
otrzymania faktury prosimy o podanie NIP podczas składania zamówienia. 
The dishes may contain allergens. The list of allergens is available at our staff. All prices are in PLN and are inclusive of tax. If you 
would like to receive an invoice, please inform about it during placing your order.

Do każdego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%. W przypadku zastrzeżeń co do jakości serwisu, opłata zostanie usunięta.
A discretionary service of 10% will be added to the total bill. Please let us know if you wish to have it removed from your bill.


