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Pasibus wraca do Galerii Katowickiej  

 

Elvis Parsley, Kevin, Gonzales i Red Hot – już od najbliższego piątku (25 lutego br.) na kulinarnej scenie 

Katowickiej nowe burgerowe gwiazdy. Po przerwie do Galerii wraca Pasibus. Przez cały weekend na 

odwiedzających czekają promocje na burgery ze standardowej oferty. 

 

Drewno, metal, nastrojowe światło – żeby być gotowym na otwarcie po niemal rocznej przerwie, 

wystarczyło tylko w dobrze znajomym wnętrzu uporządkować rośliny i dostosować lokal do aktualnych 

obostrzeń sanitarnych. Reszty dopełnią smaki, z odważnego łączenia których Pasibus słynie.  

 

– Będziemy chcieli skupiać się na tym, co robimy najlepiej, czyli jedzeniu. Powiedzenie „Przez żołądek 

do serca” jest dla nas wiążące. Drugą ważną dla nas wartością są ludzie – wiemy, że klimat u nas 

panujący zachęca Pasibrzuchów do tego, by w miłej atmosferze spędzić czas ze znajomymi 

i najbliższymi.  Jedzenie i ludzie tworzą piękny związek i powodują, że nasi goście chętnie do nas wracają 

– mówi Jakub Aleksandrowicz, Chief Marketing Officer z Pasibusa. 

 

– Pasibus w Galerii Katowickiej był pierwszym stacjonarnym lokalem pod tym szyldem w Katowicach. 

Burgery, jakich nie ma nigdzie indziej i świetny klimat miejsca szybko zyskały grono fanów. Tym bardziej 

cieszymy się, że do szerokiej oferty restauracyjnej w Galerii ponownie dołącza ta kultowa już 

burgerowania – dodaje Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej. 

 

Jednym z bestsellerów restauracji jest burger Gonzales, który w składzie, poza autorską pastą red curry 

i papryczkami jalapeno, ma również chrupiące kukurydziane nachosy. Co miesiąc Pasibus oferuje 

burgera miesiąca, który bazuje na autorskich smakach i nieszablonowych połączeniach. W tym miesiącu 

jest to Elvis Parsley z ajvarem, serem owczym i pietruszką.  
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W weekend otwarcia (25-27 lutego br.) wszystkie burgery XL ze standardowej oferty będą kosztowały 

maksymalnie 22,95 zł, a te w rozmiarze L nie więcej niż 19,95 zł.  

 

Pasibus jest zlokalizowany na 2. piętrze Galerii Katowickiej, tam, gdzie strefa food court, ma jednak 

osobną przestrzeń na 120 osób. 

Menu restauracji jest dostępne na stronie: www.pasibus.pl 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska:  +48 609 808 120,  marta.dobrzanska@imagopr.pl 
Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 
 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 
handlowych, m.in. Peek&Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull& Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro RTV 
AGD, Douglas czy Flying TigerCopenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą 
w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. Centrum handlowe 
połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji 
miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 
 
Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala Lumpur, 
założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, inwestujący również 
w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) odpowiedzialny jest Savills Investment 
Management z siedzibą w Londynie.   
 
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 
handlowych w Polsce i we Francj 
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