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Pierwszy w Poznaniu common table – wspólny stół śniadaniowy. Powraca
moda na wspólne jedzenie posiłków!
Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. A co powiecie na
porządne śniadanie w wesołej atmosferze przy jednym wielkim stole?
Stary Browar zaprasza do wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie #breakfast.
W najbliższe weekendy na odświeżonym Foodcourcie w Atrium (m.in. poduchy, świeże
kwiaty i nowe blaty ze 100-letnimi przepisami kucharskimi) i znajdziemy wielki wspólny stół,
przy którym można zjeść śniadanie w szerszym gronie. To świetna okazja do inspirującego
spędzenia czasu, poznania nowych osób czy spotkania ze znajomymi, z którymi widzimy się
najczęściej… w social mediach. Wielki stół nakryty obrusem, poduchy i miła atmosfera to
również propozycja dla tych, którzy miło wspominają popularne letnie targi śniadaniowe.
Śniadania można nabyć korzystając z oferty dań znajdujących się w Atrium restauracji
i barów. Dodatkowo, tagując zdjęcie ze śniadania w Starym Browarze na Instagramie
#breakfast, #foodproject, #starybrowar można liczyć na bonusy: losowane co tydzień lunche
w Werandzie lub Le Targu, kawę w Starbucks albo zniżki w Bioway.
#breakfast to pierwsza odsłona długoterminowej akcji #foodproject w Starym Browarze,
która ma na celu przypomnienie bogatej oferty blisko 30 mieszczących się tu restauracji,
barów i kawiarni. Towarzyszy jej także mapa wszystkich punktów gastronomicznych,
przygotowana przez wielokrotnie nagradzanych artystów grafików z UVMW i utalentowanego
ilustratora młodego pokolenia, Jacka Ambrożewskiego. Kolejna odsłona #foodproject
w Starym Browarze, trwająca przez cały październik i listopad, skierowana jest do studentów
i opiera się na licznych rabatach oraz ofertach specjalnych dla wszystkich posiadaczy
ważnych legitymacji studenckich.
#breakfast w Starym Browarze
weekendy 11-12 października i 18-19 października, godz. 9-12, Foodcourt Atrium +2
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