Restauracja nad Różanym Potokiem

Co wspólnego ma tenis, pizza i wypoczynek w wygodnym hotelowym łóżku? Niewiele. Znamy jednak
miejsce, w którym dostępna jest każda z tych przyjemności, w dodatku pod jednym dachem. Opcji na
spędzanie wolnego czasu jest tu znacznie więcej, a sam obiekt zaskoczy Was swoimi możliwościami,
rozmachem i stylem. Dziś odkrywamy fairPlayce na poznańskich Naramowicach!

FairPlayce na poznańskich Naramowicach działa od około roku. Korty tenisowe, sześć kortów do
squasha, hala do badmintona, nowoczesna siłownia, sala konferencyjna i rodzinna restauracja - to
wszystko znajdziecie pod jednym dachem kompleksu fairPlayce. Każda z funkcji obiektu jest tak
rozbudowana i dopracowana, że zasługuje na oddzielny artykuł. Dziś skupimy się jednak na
restauracji. Warto przy tej okazji dodać, że w obiekcie istnieje możliwość organizacji eventów firmowych,
uroczystości rodzinnych i spotkań biznesowych.

Nad Różanym Potokiem, bo tak nazywa się restauracja, to jasna, pastelowa przestrzeń, idealna na
odpoczynek po sportowym wysiłku lub rodzinny leniwy obiad. Domowy, niezobowiązujący wystrój i
widok na zielone tereny wokół Różanego Potoku pozwalają oderwać się od zgiełku codzienności.
Latem do dyspozycji gości oddany jest taras, ogródek i zielona przestrzeń nad brzegiem strumienia.
Trzeba przyznać, że jest to dość niezwykle połączenie.

W karcie menu znajdziemy dania kuchni polskiej i bardzo lubiane włoskie akcenty. Co konkretnie?

Makarony, sałatki i doskonałą pizzę po włoskiej stronie karty. Miłośnicy domowej kuchni polskiej
docenią zupy czy poznańską kaczkę. W naszej pamięci na długo pozostaną nieziemsko delikatne
policzki z ciemnym sosem i pyzami. Polecamy! Kartę zamykają domowe desery, których wygląd
dorównuje smakowi.

Nad Różanym Potokiem to jedno z ciekawszych poleceń w kategorii "rodzinny obiad". Jest to miejsce,
w którym nie tylko smacznie zjecie, ale także miło i aktywnie spędzicie czas. Dzieci docenią
nieskończoną liczbę ciekawych zakamarków, a rodzice bezpieczeństwo swoich pociech. Jeśli
szukacie spokoju, relaksu i dobrego smaku to pamiętajcie o fairPlayce i Restauracji Nad Różanym
Potokiem!

Smacznego!
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