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springroll.waw.pl@gmail.com
tel: (22) 468 12 64 
kom. 794 747 789

www.springroll.waw.pl
ul. Szpitalna 3, 

00-018 Warszawa (Śródmieście)

Zapraszamy na zdrowe i smaczne dania ze świeżych produktów.
Przyjmujemy zlecenia na catering i eventy.

Zapewniamy przyjemną atmosferę i profesjonalną obsługę.

Zestawy Lunch od poniedziałku do piątku zmieniane cyklicznie.

Spring Roll to pierwszy krok do kulinarnej podróży 
przez smaki i aromaty Azji Południowej.



Serdecznie zapraszamy do restauracji 
Dellusso. Tylko u Nas kuchnia włoska 

oraz staropolska w nowoczesnej odsłonie.

Restauracja Dellusso to idealne miejsce 
do spotkań biznesowych 

oraz tych kameralnych w rodzinnym gronie.

Aranżacja wnętrz tworzy wyjątkowy klimat Aranżacja wnętrz tworzy wyjątkowy klimat 
a doskonała kuchnia zachwyca 
nawet wybredne podniebienia.

W DelLusso za każdym razem możesz 
smakować nowych potraw i nigdy 

nie będziesz miał dosyć.

www.dellusso.com

+48 606 322 002

Zajączka 9 b
(wejście od ul. Rydygiera) 
01-518 Warszawa



www.restoilluminati.pl
e-mail: resto@restoilluminati.pl
tel.: (+48) 12 430 73 73

ul. Gołębia 2
31-007 Kraków

Restauracja Resto Illuminati znajduje się tuż 
przy Rynku Głównym w Krakowie. Poczujesz 
magię starych kamienic, wąskich uliczek 
i zabytkowych miejsc. Przytulne wnętrze 
i głębia smaków wprawią Cię w stan 
relaksu i odprężenia. Priorytetem w naszej 
kuchni są najwyższej jakości ekologiczne 
produkty. Naszą tajemnicą są świeże zioła produkty. Naszą tajemnicą są świeże zioła 
i aromatyczne przyprawy, dzięki którym 
będziesz uczestniczyć w prawdziwie 
zmysłowej uczcie.

Restauracja Resto Illuminati zaskoczy Cię 
niebanalnymi połączeniami smaków. 
Skosztujesz tu kaczki z kapustą włoską, Skosztujesz tu kaczki z kapustą włoską, 
creme de cassis, pomarańczą i granatem. 
Warto również skusić się na łososia z salsą 
z pomidorków koktajlowych, awokado, 
kaparów, kolendry i oliwy. Subtelny smak 
jagnięciny, według pomysłu naszego 
Szefa Kuchni, zachwycił nawet inspektora Szefa Kuchni, zachwycił nawet inspektora 
przewodnika Michelin.

Dopełnieniem wyjątkowej kuchni 
są koncerty fortepianowe, organizowane 
codziennie od godziny 19.00. 

Zapraszamy na wyjątkową 
ucztę dla duszy i ciała.





 Zapraszamy do Restauracji i Pizzerii Rucola, miejsca 
idealnego dla poszukujących spokoju, wygody oraz rodzin-
nej atmosfery.
 W naszym menu znajdują się lekkie przekąski i bardziej 
sycące dania mięsne, jak i wegetariańskie, oryginalna 
pizza, makarony, risotto, steki i desery.
 Wszystkie dania sporządzamy w oparciu o tradycyjne 
receptury, wywodzące się z różnych regionów Włoch, wyko-
rzystując naturalne i świeże produkty. Oddajemy do dyspo-
zycji Gości ogrzewane arkady z widokiem na Stary Rynek, 
salę mogącą pomieścić ok, 65 osób oraz kącik dla dzieci. 
Oferujemy możliwość organizacji imprez okolicznościowych, 
chrzcin, komunii, urodzin itp. 

Restauracja Rucola

www.rucolarestauracja.pl
















