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W GALERII KATOWICKIEJ OTWARTO PIERWSZĄ NA ŚLĄSKU
RESTAURACJĘ SIECI EXPRESS KUCHNIA MARCHE
Zróżnicowane menu, wysoka jakość produktów i przystępne ceny to znak firmowy Express Kuchnia Marche,
restauracji powstałych z połączenia pasji, wyobraźni i doświadczenia oraz miłości do podróżowania i polskiej
kuchni. W Galerii Katowickiej otwarty został pierwszy na Śląsku lokal sieci oferującej potrawy serwowane
w formie gorącego bufetu, w systemie na wagę.

Nowa restauracja w Galerii Katowickiej, stawia na smak i jakość, korzystając ze świeżych polskich produktów
bez konserwantów i sztucznych barwników oferuje menu dopasowane do pory roku. Express Kuchnia Marche
serwuje tradycyjną kuchnię polską – przystawki, sałatki, dania obiadowe i desery, jak również dania fitness,
świeże koktajle i soki, potrawy wegetariańskie, a także specjały śródziemnomorskie, greckie i w orientalnych
smakach Azji.

– Express Kuchnia Marche zrodziła się z pasji i miłości do podróży. Wizyta w naszej restauracji to okazja do
przeżycia kulinarnej przygody, niezapomnianej wyprawy po świecie smaków kuchni polskiej i innych krajów –
mówi Ewa Skonieczna-Sarniak, reprezentująca sieć Express Kuchnia Marche. – Motto, które nam przyświeca
brzmi „Kuchnia, która żyje!”. Jestem przekonana, że kto skosztuje naszych dań, ten się w nich zakocha. Menu
układane jest tygodniowo, jednak kucharze mają wpływ na to co przygotowywane jest każdego dnia – dodaje.

Dania Express Kuchnia Marche w Galerii Katowickiej dostępne są w formie gorącego bufetu, w systemie na
wagę, przy określonej cenie za 100 gram, dzięki któremu gość restauracji ma możliwość skomponowania
posiłku składającego się z różnych potraw.

– Zawsze w ostatniej godzinie otwarcia restauracji zapraszamy na wyprzedaż—dania z gorącego bufetu
sprzedajemy za pół ceny. Każdy znajdzie u nas swoje ulubione smaki i aromaty – mówi Ewa Skonieczna-Sarniak
z Express Kuchnia Marche.

Restauracja Express Kuchnia Marche o powierzchni 285,61 m2 znajduje się na poziomie +2 Galerii Katowickiej.
To 21 lokal marki w Polsce i pierwszy na Śląsku.

Express Kuchnia Marche wzbogaca ofertę gastrononiczną, którą w Galerii Katowickiej tworzą m.in.: A.Blikle,
Apetito, BoBoQ, Burger King, Butchery & Grill, Don Pep, Grycan, Gusto Dominium, KFC, Lodomania,
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McDonald’s, Mięta Malina, Mount Blanc, Pijalnia Czekolady E. Wedel, Pizza Hut, Salad Story, Sevi Oriental,
Starbucks Coffee, Subway, Sushi Do i Tchibo.
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjnokomercyjnym. Powierzchnia GLA obiektu wynosi 47 tys. m2, na której znajduje się ponad 250 lokali
i punktów handlowych. Galerię Katowicką odwiedza miesięcznie ponad milion Klientów. Do ich dyspozycji
został oddany dwupoziomowy podziemny parking dla 1 200 samochodów. Galeria Katowicka jest połączona
bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. Posiada
także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy
Dolby Atmos. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, która zajmuje się zarządzaniem inwestycjami
w branży nieruchomości, w imieniu globalnych inwestorów zarządza trzema zamkniętymi funduszami
nieruchomości o aktywach wartych łącznie ok. 3 mld EUR. Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej odpowiada spółka Apsys
Polska.
Zapraszamy na stronę www.galeriakatowicka.eu

