
 

 

  
Poznań, 30 czerwca 2020 r.  

  

Kulinarne wakacje z Posnanią  
  

Beztroskie, letnie wojaże bez wyjazdu z Poznania? O tak, to możliwe! Działający 
w Posnanii Food Fyrtel oferuje szereg restauracji serwujących dania kuchni świata, dzięki którym 
w kilka chwil przeniesiesz się… na inny kontynent. Meksykańskie tacos, azjatyckie sushi, a może 
soczysty burger rodem z USA? Bogaty wybór potraw, klimatyczne ogródki i tarasy oraz 
niepowtarzalna atmosfera sprawią, że bez opuszczania miasta  poczujesz się jak na zagranicznych 
wakacjach!  
  
Planowana na ten rok wycieczka do Azji nie doszła do skutku? Cóż, bywa i tak, nic straconego! Czasem 
to, czego szukamy daleko jest bliżej, niż się spodziewamy. Wakacyjny czas warto poświęcić na „oswajanie 
się” z dalekowschodnimi specjałami w Azia Restaurants w Posnanii, w której każdy miłośnik orientu 
znajdzie coś dla siebie. W bogatym menu restauracji znajdują się ostre i wyraziste dania kuchni 
tajskiej Nai Thai, delikatne i soczyste pierożki Dim Sum oraz znakomite sushi i dania kuchni 
japońskiej Hana Sushi. Orientalnymi potrawami i chłodnymi napojami można delektować się zarówno w 
klimatycznym wnętrzu lokalu, jak i w przytulnym ogródku, który doda posiłkom luźnego, wakacyjnego 
klimatu.    
  
Hola Amigos! Lokal Papa Diego to prawdziwa gratka dla tych, którzy planowali rajskie wakacje w Meksyku. 
Kukurydza, różne rodzaje fasoli, aromatyczne papryczki chilli i wyborne guacamole serwowane są tu  
w towarzystwie burrito, nachos czy quesadilli. Wyborne jedzenie i iście meksykańska energia sprawią, że 
chwilowe odwołanie wycieczki przestaje być dużym problemem.   
  
Food Fyrtel oferuje także genialną kuchnię amerykańską, w której prym wiodą…burgery! Stworzona na 
początku XX wieku potrawa jest dziś jednym z ulubionych dań Polaków, a bułki z soczystymi kotletami  
i różnorodnymi dodatkami stały się nieodłącznym elementem spotkań w gronie przyjaciół.  Stacjonujące 
w Posnanii lokale Bobby Burger i Pasibus to doskonałe burgery serwowane zarówno w wersji dla 
mięsożerców, jak i dla miłośników kuchni wegetariańskiej.   
  
Kuchnia amerykańska niejedno ma imię, dlatego na wielbicieli puszystej pizzy w stylu amerykańskim 
czeka restauracja  Pizza Hut, której znakiem rozpoznawczym jest pyszne ciasto, aromatyczne sosy, 
ciągnący się ser i przeróżne dodatki.   
  
Nie samym jedzeniem człowiek żyje! W końcu nieodłącznym elementem gorących, letnich dni są chłodne 
napoje. Mrożona kawa wypita w towarzystwie przyjaciółki w Starbucksie w mig teleportuje nas do 
Mediolanu, a zimne piwo pszeniczne wypite w ogródku Bierhalle sprawi, że poczujemy jak w prawdziwej 
monachijskiej piwiarni.   
  
Food Fyrtel w Posnanii to szeroki wybór różnorodnych restauracji, które z pewnością zachwycą nawet 
najbardziej wymagających smakoszy. Szerokie, wygodne korytarze i przestronne 
wnętrza Posnanii sprawiają, że klienci mogą delektować się posiłkiem w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach, a przytulne ogródki i zewnętrzne tarasy są idealnym rozwiązaniem na wakacyjne miesiące.   
  
Food Fyrtel w Posnanii otwarty jest siedem dni w tygodniu, a dokładne godziny otwarcia znaleźć można 
na stronie www.posnania.eu.   
  
  

http://www.posnania.eu/


 

 

Kontakt dla mediów: 

Michalina Dolińska 

Rzecznik Prasowy Posnania 

#all about lifestyle 

email: md@qacommunications.com 

tel. 881 931 300 

O Posnanii  

Posnania to nowoczesne miejsce, które łączy funkcje zakupowe, usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe. Szeroka 

oferta prezentowana na 100 tys. m2 nowoczesnej powierzchni obejmuje 300 marek lokalnych i globalnych, w 

tym modę, usługi, restauracje i kawiarnie, multiplex, klub bilardowy i kręgielnię, fitness z basenem oraz place 

zabaw dla dzieci. 

#all about lifestyle podkreśla unikatowy charakter Posnanii jako miejsca stawiającego na lifestyle, w którym 

można spędzić swój wolny czas, popracować czy poznać najnowsze trendy w modzie i kulturze. 

Posnanię wyróżnia nowoczesna architektura, design oraz instalacje artystyczne, ponadstandardowa obsługa 

klientów oraz usługi oparte na technologiach i multimediach, które razem składają się na unikalny „customer 

experience”. 

Posnania została wielokrotnie nagrodzona w międzynarodowych konkursach branżowych. Są to nagrody: Gold 

Solal Marketing Award, Best Tactical Activation Campaign 2019 – ICSC, Silver Solal Marketing Award, Best 

CSR Campaign 2019 – ICSC, The Best Prosale Campaign 2019 – PRCH, The Best Internet Campaign 2019 – 

PRCH, The Best Prosale Campaign 2018 – PRCH, Silver Solal Marketing Award, Brand Awareness Compaign 

2018 – ICSC, Best New Development, Extra Large Centers 2018 – ICSC, Best of the Best Honoree, Opening 

Campaign 2018 – ICSC VIVA, New Shopping Center of the Year 2017 – Eurobuild, Best New Shopping Center, 

Extra Large 2017 – PRCH, Marketing Award, Opening Campaign 2017 – PRCH, Gold Solal Marketing Award, 

Opening Campaign 2017 – ICSC, Gold Solal Marketing Award, Brand Awareness Campaign 2017 – ICSC, Best 

Shopping Center 2016 – CEE Retail Awards, Europa Property, Best Retail Development of the Year 2016 – CiJ 

Awards, Retail Project of the Year 2016 – CEE Investment&Green Building Awards, Europa Property, Best 

Development in Europe 2015 – International Property Awards. 

APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała 

w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca 

nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, 

kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi 

oraz Posnania w Poznaniu. 

APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 25 centrach handlowych zlokalizowanych w 17 

największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC, Europa 

Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu. 
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