Informacja prasowa

Poznań, 20.05.2014

Dzień Matki i Dzień Ojca w Starym Browarze. Zdjęcie z mamą, zdjęcie z tatą
i rodzinne spotkanie w restauracji Blow Up Hall 5050.
Z okazji Dnia Matki już od soboty w Starym Browarze będzie można zrobić bezpłatny
pamiątkowy portret z mamą, wykonany przez profesjonalnego fotografa. Święto, także od
soboty, będzie można uczcić również zapraszając mamę do Blow Up Hall 5050. Restauracja
pięciogwiazdkowego, należącego do kompleksu Starego Browaru hotelu przygotowała
specjalne, oparte na produktach z najnowszej, wiosennej karty wykwintne 3 daniowe menu w
cenie 99 zł za osobę. Dostępne będą one od piątku do poniedziałku. Podobnie będzie
można świętować Dzień Ojca dokładnie miesiąc później.
Dzień Mamy w Starym Browarze
Zdjęcie z Mamą
24-26 maja, godz. 12:00-19:00, Dziedziniec Sztuki, bezpłatne, dla osób w każdym wieku,
bez zapisów. Partner: jakubwittchen.com.
Menu dla Mamy Blow Up Hall 5050
23-26 maja, 99 zł/ os, rezerwacje: tel. 500 161 671
Zupa: krem z pietruszki / jabłko / kwaśna śmietana / zielona pietruszka / cydr
Danie główne: świeże sałaty / filet z kaczki / agrest / kalarepa / groszek cukrowy lub górka
cielęca / ziemniak / por / marchew / czekolada
Deser: czekolada gorzka / truskawka / pieprz młotkowany / mięta / biała czekolada
Dzień Taty w Starym Browarze
Zdjęcie z Tatą
21-23 czerwca, godz. 12:00-19:00, Dziedziniec Sztuki bezpłatne, dla osób w każdym wieku,
bez zapisów. Partner: jakubwittchen.com.
Menu dla Taty Blow Up Hall 5050
20-23 czerwca, 99 zł/ os, rezerwacje: tel. 500 161 671
Przystawka gorąca: boczek wieprzowy/zielone jabłko/rzepa/musztarda francuska/słodka
śmietana
Danie główne: filet z gęsi / modra kapusta / szpinak / porzeczka / kalarepa lub ozorek
wieprzowy /młoda kapusta /ziemniak / chrzan / dymka
Deser: maliny / śmietana / agrest / biała czekolada / migdały

Dodatkowe informacje:
Barbara Banat, Koordynator PR Starego Browaru, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 501 102 722
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050
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