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Otoczona zielenią, z dala od zgiełku miasta i ruchu ulicznego, 

ze smakami, które zaspokoją niejedno podniebienie. 

Restauracja niebanalna, spełniająca oczekiwania tych najbardziej 

wymagających, a jednocześnie dająca swobodę ucztowania 

w gronie przyjaciół czy rodziny.

restauracja Villa gardena 
– miejsce, które zachwyca

Na Villę Gardena natkniemy się 
spacerując w  Parku Śląskim, 
w pobliżu Planetarium. W krót-

kim czasie dotrzemy tu zarówno z Kato-
wic jak i Siemianowic Śląskich.

Na przystawkę 
carpaccio z oŚmiorNicy 
Sercem restauracji dowodzi jeden z  naj-
lepszych Szefów Kuchni w regionie, szko-
lony pod okiem słynnego Jeana Bosa - 
najlepszego kucharza świata 2006 roku, 
prekursora kuchni molekularnej, odzna-
czonego orderem króla Belgii za cało-
kształt twórczości kulinarnej. Menu Villi 
Gardena bogate jest w dania śródziemno-
morskie z  ręcznie wyrabianymi makaro-
nami, jednak oprócz popularnych ryb czy 
już egzotycznych żabnicy, ogona langusty 

i  papugoryby zjemy również steki z  róż-
nych regionów świata. Wybór mięsa nie 
ograniczy się jednak tylko do miejsca jego 
pochodzenia, ale również rasy mięsnej 
oraz wołowiny sezonowej, co bez wątpie-
nia pozwala wyróżnić restaurację na ma-
pie regionu. A wszystko to przyrządzane 
z wykorzystaniem elementów kuchni mo-
lekularnej oraz techniki sous-vide, która 
dzięki gotowaniu w  niskich temperatu-
rach pozwala zachować pełny smak po-
trawy i bogactwo witamin. Już od połowy 
kwietnia, od poniedziałku do piątku, Villa 
Gardena oferować będzie z  kolei menu 
degustacyjne, które pozwoli rozsmakować 
się w oryginalnych potrawach i wybrać te, 
które zachwycą najbardziej. 

W  porze wiosenno-letniej restauracja 
zaprasza na przestronne, pełne kwiatów 

patio wyposażone w grill zewnętrzny. Znaj-
dziemy tutaj osobne menu, w którym prym 
wiodą grillowane mięsa, ryby oraz warzywa. 
W ciepłe, weekendowe dni trudno tu o miej-
sce i nie ma co się dziwić, bo obiad w takich 
okolicznościach przyrody, a później spacer 
po parku to miłe zwieńczenie dnia.
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z pasji do jakoŚci życia
Nadrzędnymi cechami restauracji Villa 
Gardena są jakość oferowanych potraw 
i najwyższy standard obsługi. 
– Wysoka jakość jedzenia i obsługa na naj-
wyższym poziomie ma dla nas ogromne 
znaczenie i  to nas wyróżnia wśród innych 
restauracji. Chcemy, aby czas spędzony 
w naszej restauracji był czasem prawdziwej 
przyjemności i  ucztowania – podkreślają 
właściciele restauracji.

 Rola kelnera nie ogranicza się tu-
taj wyłącznie do wręczenia menu i  po-
dania zamówionego dania. Obsługa 
podchodząc do stolika po raz pierwszy, 
zainteresowanym Gościom objaśni kar-
tę restauracyjną, podając jednocześnie 
propozycje dań, w  których specjalizuje 
się restauracja. Szczera sympatia i  nie-
nachalność kelnerów sprawia, że wizyta 
w  restauracji daje gwarancję pełnej sa-
tysfakcji. 
Dopełnieniem rodzinnego obiadu lub 
uroczystej kolacji może być również 
spotkanie kulturalne, bo restauracja Vil-

la Gardena to także miejsce z  wyjątko-
wym repertuarem. Wszystko za sprawą 
ścisłej współpracy z  Teatrem Rozrywki 
z  Chorzowa, dzięki której powstał pro-
jekt „Wszystko gra, wszystko smakuje”. To 
właśnie dzięki niemu, pod koniec marca, 
odbyło się przedpremierowe spotkanie 
z  realizatorami musicalu Billy Eliot. Re-
stauracja gościła wówczas między inny-
mi światowej sławy reżysera teatralnego 
i operowego Michała  Znanieckiego, sce-
narzystę Luigi Scoglio oraz dyrektora Te-
atru Rozrywki i aktorów. Od wiosny pla-
nowane są natomiast występy i  koncerty 
plenerowe.

dziecka Świat
O  ile w  ciągu tygodnia Villa Gardena 
gości głównie klientów biznesowych, to 
w weekend zamienia się w lokal rodzinny. 
Sprzyja temu nie tylko położenie w  par-
ku, z dala od samochodowego zgiełku, ale 
również kącik zabaw dla dzieci i  specjal-
ne dziecięce menu. Dla wymagających, 
małych smakoszy Szef Kuchni przygotuje 

każde inne danie, jeśli tylko pozwolą na to 
zapasy w kuchni.

Restauracja Villa Gardena to miejsce dla 
osób, które poszukują wytchnienia z dala 
od miejskiego zgiełku i kuchni na najwyż-
szym poziomie. Doskonała na organizację 
przyjęcia biznesowego, rodzinnej uroczy-
stości czy spotkania w  gronie przyjaciół. 
Sąsiedztwo rozległego parku, dostępność 
i  wykraczająca poza standardy oferta re-
stauracji sprawia, że można spędzić tutaj 
cały dzień.

Restauracja Villa Gardena
Park Śląski
Aleja Planetarium 1
41-516 Chorzów
Tel: 32 725 05 05
Wjazd od ul. Bytkowskiej w  Katowicach 
jak do Planetarium.


