
Z okazji walentynek szef kuchni restauracji Tamka 43 Piotr Pielachowski przygotował 
sześciodaniowe menu degustacyjne, które serwowane będzie w dniach 10 -14 lutego. W 
menu pojawią się afrodyzjaki oraz pobudzające zmysły aromatyczne przyprawy.

Menu walentynkowe restauracji Tamka 43:

Amuse buche
Niespodzianka

Przystawki i dania główne
Consomme z jagnięciny

Barwena z małżą
Sezonowana kaczka

Homar
Jeleń

Deser
Red Velvet

Oraz niespodzianka: prezent od restauracji Tamka 43 dla każdej z par, która zamówi menu 
walentynkowe w dniu 14 lutego.



Ceny:

210 zł/os. sześciodaniowe menu degustacyjne oraz zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe.

390 zł/os. sześciodaniowe menu degustacyjne, zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe oraz 
selekcja alkoholi dopasowanych do każdego z dań przez naszego sommeliera.

Dni i godziny degustacji:

10 lutego w godzinach 16:00 – 22:00.
11 – 13 lutego w godzinach 12.00 – 22.00.
14 lutego przyjmujemy rezerwacje na godz. 17.30 oraz 20.30.

W dniach 10-13 lutego dostępne będzie menu walentynkowe oraz menu à la carte. W dniu 
14 lutego dostępne będzie jedynie menu walentynkowe.

REZERWACJE: info@tamka43.pl

ENG

For Valentine’s Day Piotr Pielachowski, chef of Tamka 43, prepared a six entries tasting 
menu that will be served on the 10th -14th February. In the menu we offer aphrodisiacs 
and aromatic spices stimulating the senses.

Valentine’s menu Tamka 43:

Amuse buche
Surprise

Starters and main courses
Lamb consomme

Red mullet with clam
Seasoned duck

Lobster
Deer

Dessert
Red Velvet

mailto:info@tamka43.pl


And surprise: gift from Tamka 43 restaurant for each couple, that will order Valentine’s Day 
menu on the 14th of February.

Price:

210 zł/person, six entries tasting menu, hot and cold soft drinks.

390 zł/person, six entries tasting menu, hot and cold soft drinks, selection of spirits 
selected for each course by our sommelier.

Days and hours:

10th of February 4pm – 10pm
11th – 13th of February 12pm – 10pm
On the 14th of February we take reservations for 5.30pm and 8.30pm.

On the 14th of February the only available menu will be Valentine’s Day menu. From the 
10th till 13th of February – Valentine’s Day menu and menu à la carte.

RESERVATIONS: info@tamka43.pl


