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Warszawa, Powiśle, ulica Tamka, numer 43. To niezwykłe miejsce na kulinarnej mapie
Warszawy. W piętrowej kamienicy będącej niegdyś budynkiem mieszkalnym znajduje się
restauracja Tamka 43, która doskonale wpisuje się w charakter budowli, łączącej w sobie
tradycję i nowoczesność. Zaufanie do klasyki i otwartość na innowacje – to elementy, które
nieprzypadkowo zadecydowały o lokalizacji restauracji właśnie w otoczeniu zmodernizowanej
kamienicy. Już przekroczenie progu lokalu zabiera nas w inny świat – zarówno doznań
kulinarnych jak i wizualnych. Minimalistyczne wnętrze Tamki 43 to koncepcja Pawła
Kwiatkowskiego – pomysłodawcy i właściciela restauracji. Włoski zamsz na betonowych
filarach, ciepłe światło, wyeksponowane fragmenty zabytkowej cegły, zrobione
na zamówienie fotele i stoły. Wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę Tamki 43,
która czyni z restauracji miejsce nietuzinkowe. Jednak obok wnętrza, tym co wyróżnia
restaurację i jest jej duszą to kuchnia. To ona stanowi kwintesencję lokalu i przyciąga miłośników
sztuki kulinarnej.

Kulinarne inspiracje
Prawdziwym mistrzem sztuki kulinarnej jest Robert Trzópek, który dba o podniebienia gości
restauracji Tamka 43. To jeden z najwybitniejszych polskich szefów kuchni, jedyny Polak, który
aż sześć lat przepracował w restauracjach powszechnie uznawanych za najlepsze na świecie
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– w słynnej Noma w Kopenhadze (2 gwiazdki Michelin) oraz w legendarnej El Bulli (3 gwiazdki
Michelin). Jest kucharzem doskonałym z ogromnym doświadczeniem związanym z kuchnią
tradycyjną, a jednocześnie specjalistą w dziedzinie „kuchni przyszłości” - zwanej także kuchnią
molekularną. Dzięki temu doświadczeniu Robert Trzópek odnalazł równowagę pomiędzy
klasycznym i innowacyjnym podejściem do gotowania. Tamka 43 to jego autorski projekt. Zdobyta
wcześniej praktyka pozwoliła mu na wprowadzenie nowatorskich metod kulinarnych na rodzimy
grunt. Polskie podniebienia otwarte są na eksperymentowanie i inspirujące połączenia smaków
podanych w oryginalnej formie. Robert Trzópek poddaje kulinarne gusta swoich gości ciągłym
próbom i prowokuje ich do poszukiwania w kuchni czegoś w ięcej, niż tylko doskonałego smaku.
Dania przygotowane przez niego wychodzą poza schemat i sprawiają, że obok kuchni Roberta
Trzópka nie można przejść obojętnie.

Krótka karta, często zmieniana lista dań oparta na najlepszych, sezonowych produktach polskich
i europejskich, przygotowywanych zgodnie z zasadami metody sous vide to wizytówka
restauracji. Jednak Tamka 43 to nie tylko restauracja, ale także wine bar oraz kawiarnia, gdzie
pasja stoi na równi z profesjonalizmem. Sommelier służy radą w wyborze wina z imponującej
karty, zawierającej 120 starannie wyselekcjonowanych pozycji. Doskonała kawa z logo
restauracji pochodzi z norweskiej palarni i jest mieszanką przygotowaną specjalnie na potrzeby
kawiarni przez baristkę Tamki 43.

Nowoczesna i bezpretensjonalna restauracja na światowym poziomie. Tamka 43 spełni
oczekiwania najbardziej wymagających smakoszy. Dania kreowane przez Trzópka, to coś dla
poszukujących na talerzu zarówno klasycznych smaków i form, jak i tych, którzy lubią
poeksperymentować, godząc się na zaskakujące akordy i pointy. Pewne jest, że wrażliwi na
uroki kuchni próbując, jego arcydzieł będą bardzo zadowoleni. Kuchnia jest po prostu niezwykle
smaczna, a przecież w dobrej restauracji właśnie o to chodzi…

Słowa kluczowe: restauracja warszawa kuchnia polska wine & food noble night
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