Virgin Mobile Apetyt na miasto rozbudzi
apetyt Poznaniaków!

Już 20 listopada rozpocznie się II edycja największego ogólnopolskiego festiwalu kulinarnego Apetyt
na Miasto 2015. W tej edycji organizatorzy połączyli siły z Virgin Mobile, by wspólnie zaktywizować
Polaków do częstszego wychodzenia z domu i poznawania nowych smaków. W akcji udział biorą
restauracje z 6 miast Polski, poza Poznaniem także z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i
Trójmiasta. W Poznaniu specjalne menu w cenie 39 PLN (trzy dnia) przygotuje ponad dwadzieścia
lokali.
Virgin Mobile Apetyt na Miasto to festiwal kulinarny, którego celem jest szerzenie kultury jedzenia w
restauracjach, celebracji posiłków i spędzania aktywnie czasu w mieście. Podczas festiwalowych d ni
organizatorzy zapraszają do spróbowania wyjątkowego menu od najlepszych szefów kuchni w postaci
przystawki, dania głównego i deseru, za symboliczną kwotę 39 zł.Już pierwsza edycja festiwalu,
która odbyła się w kwietniu, okazała się dużym s ukcesem – wzięły w niej udział aż 152 restauracje,
które odwiedziło blisko 15 000 gości! Organizatorzy liczą, iż popularność obecnej edycji będzie
jeszcze większa. Dodatkowo patronat nad wydarzeniem objęli: UBER, Showroom.pl oraz Zomato.

Aby wziąć udział w festiwalu należy odwiedzić stronę www.apetytnamiasto.pl i zakupić voucher w
cenie 39 zł.
Tam znajdziemy pełną listę restauracji, które biorą udział w akcji. Festiwal potrwa aż 10 dni - od
20-29 listopada. W tym okresie każdy uczestnik festiwalu będzie mógł cieszyć się wyjątkowym

3-daniowym menu przygotowanym przez szefów kuchni restauracji biorących udział w akcji.

Poznańskie restauracje biorące udział w akcji:
- Trattoria Wzgórze Toskani
- Może Morze
- Fajna Ukraina
- Concordia Taste
- U Myśliwych
- Pad Thai
- Blue Marina
- Mare Nostrum
- Zielona Weranda
- Pod Nosem
- Weranda Cafe
- Bistro La Cocotte
- Scena Smaków
- Tostownia
- Weranda Lunch & Wine
- Room Restaurant
- Kaskada Hotel & Restauracja
- Koku Shusi
- Fuego
- Sorrir
- Mamasitas

Więcej informacji:
Strona WWW: www.apetytnamiasto.pl
FB www.facebook.com/apetytnamiasto

Instagram www.instagram.com/apetytnamiasto/

