
   
 

 
 

 

Kraków, 4 marca 2015 r. 

Informacja prasowa 

 

Restauracja Pizza Hut wreszcie w Galerii Krakowskiej 

W czwartek, 5 marca o godzinie 9:00 w Galerii Krakowskiej zostanie otwarta nowa 

restauracja Pizza Hut. Na pierwszych gości będzie czekać tort i gratisowy dzbanek 

napoju do zamówionej dużej pizzy. 

Lokal o łącznej powierzchni 241 m2 będzie znajdował się na poziomie +1 galerii w okolicy 

strefy restauracyjnej i zaoferuje gościom 114 miejsc siedzących. Restauracja wyróżni się 

otwartą kuchnią, dzięki czemu goście będą mogli zobaczyć, jak wygląda przygotowywanie 

ciasta do pizzy. W przytulnym wnętrzu przestronność i elegancja będą balansować 

z designem, w którym dominuje surowy metal i drewno. Nowy lokal jest już czwartą 

restauracją Pizza Hut w Krakowie. Pracę w nim znajdzie, aż 50 osób. 

Galeria Krakowska to ulubione miejsce spotkań krakowian i odwiedzających miasto, więc nie 

mogło tutaj zabraknąć jednej z najpopularniejszych sieci restauracji w Polsce. Dlatego 

cieszymy się, że w końcu tu jesteśmy – mówi Iwona Sarachman, Dyrektor ds. PR AmRest 

na Europę Środkową. Zamierzamy przyciągać świeżością składników, najwyższą jakością 

potraw i wyjątkową obsługą, czyli wszystkim co sprawia, że pobyt w naszej restauracji staje 

się przyjemnością, do której chce się wracać – dodaje. 

W bogatym menu nowego lokalu znajdzie się 20 smaków pizzy, pikantnych i łagodnych, 

z mięsem i wegetariańskich, serwowanych na trzech rodzajach ciast: puszyste Pan, cienkie 

Classica i włoskie Tuscani oraz makarony i sałatki. W lokalu będzie można m.in. spróbować 

nowej pizzy, Super Cheese, w której ser jest dosłownie wszędzie: na środku, w brzegach 

i na brzegach. Pizza Hut w Galerii Krakowskiej będzie sprzedawać nie tylko całe, ale również 

kawałki pizzy oraz przez cały tydzień organizować atrakcyjne promocje w ofercie „na 

wynos”. 

*** 

Informacja o AmRest 

AmRest jest największym niezależnym operatorem restauracyjnym w Europie Środkowo-

Wschodniej. Zarządza restauracjami KFC®, Pizza Hut® oraz Burger King® w Polsce, 

Czechach, Bułgarii, Serbii, Rosji i na Węgrzech, natomiast w Hiszpanii, Niemczech, Stanach 

Zjednoczonych i Chinach restauracjami La Tagliatella®. AmRest jest również operatorem 

kawiarni Starbucks w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech. Dodatkowe informacje dostępne 

są na stronie www.amrest.eu. 

 

Więcej informacji udziela:  

Iwona Sarachman 

AmRest 

Dyrektor ds. PR na Europę Środkową 

iwona.sarachman@amrest.eu; tel: +48 519 191 154 
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