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INFORMACJA PRASOWA
Otwarcie restauracji Naturel w Royal Wilanów
W środę, 23 września grono marek gastronomicznych w Royal Wilanów
powiększy się o nową restaurację Naturel, prowadzoną pod okiem
gwiazdy młodego pokolenia szefów kuchni – Marcina Jabłońskiego.
Naturel z pewnością przypadnie do gustu smakoszom szukającym w
Warszawie wykwintnego menu przygotowanego w oparciu o najlepsze,
ekologiczne składniki.
Do gastronomicznej mapy stolicy już w środę dołączy nowa restauracja, która
stanie się obowiązkowym puntem odwiedzin dla wielbicieli dobrej kuchni.
Restauracja Naturel mieszcząca się w Royal Wilanów będzie odpowiedzią na
potrzeby najbardziej wymagających smakoszy. Naturel to autorska kuchnia
Marcina Jabłońskiego, gwiazdy młodego pokolenia polskich szefów kuchni. Marcin
Jabłoński, wychowywał się w ekologicznym gospodarstwie swoich rodziców
„Bukiet Smaków” i od początku pracy w gastronomii kładzie nacisk na zdrowe i
naturalne produkty. Swoje poszukiwania kulinarne zaczynał od smaków z
dzieciństwa - różnorodnych kasz i sezonowych warzyw i owoców. Wegetarianie i
weganie poczują się więc w Naturel jak u siebie. Jabłoński w swojej karierze
gotował w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, ale także w Meksyku i Japonii,
dlatego w karcie dań znajdziemy również wyszukane gatunki ryb i owoce morza
oraz mięsa przygotowane według najnowszych światowych trendów. Kucharz
znany jest także ze swojego zamiłowania do nowoczesnych technik gotowania i
najnowszych urządzeń, które pozwalają mu uzyskać smak doskonały. Wielbicieli
nietuzinkowych połączeń smaków z pewnością zaskoczy puree z marchwi z
dodatkiem anyżu, autorski sposób przyrządzenia ośmiornicy czy galaretka z
prosecco.
Kuchnia Naturel kładzie szczególny nacisk na zdrowe, naturalne smaki, które
dzisiaj są rzadkością. Większość produktów w menu pochodzi z gospodarstwa
Państwa Jabłońskich i z warszawskiego BioBazaru, są to więc certyfikowane,
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ekologiczne

produkty

najwyższej

jakości.

Kuchnia

Naturel

jest

bardzo

zrównoważona, a jednocześnie różnorodna i zdrowa.
Marcin Jabłoński jest laureatem 3 edycji programu „Top Chef” oraz jednym z
najlepszych

szefów

kuchni

młodego

pokolenia

w

Polsce.

Niedawno

miał

przyjemność gotować na szczycie Unii Europejskiej dla Donalda Tuska, a od teraz
będzie gotował dla wszystkich warszawiaków szukających nietuzinkowego menu.
Ponadto Marcin gotował także dla wielu gwiazd, m.in. Prezydenta Francji Nicolasa
Sarcozi’ego czy znanego rapera 50 Centa. Jabłoński jest laureatem wielu
prestiżowych konkursów kulinarnych na świecie, m.in. Bocuse d'Or (Bruksela),
Cup George Baptiste (Meksyk), Cup George Baptiste (Tokio) czy Olimpiady
Kulinarnej Erfurt (Niemcy).
Naturel to także jedna z niewielu restauracji w Warszawie, w której szef kuchni
będzie również współwłaścicielem. Naturel będzie kładło szczególny nacisk na
świeżość, sezonowość i wysoką jakość produktów. W lokalu o powierzchni 165
mkw. smakosze znajdą więc wszystko, co najlepsze!

***
Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu

okazji

rynkowych

(ang. opportunistic

investor).

Głównym

przedmiotem

działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.
Capital

Park

osiąga

dochody

z

najmu

oraz

ze

sprzedaży

nieruchomości

lub

produktów

inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys.
mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu
high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real
Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę
wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły
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nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych
rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Biuro prasowe Capital Park
Katarzyna Mituła
tel. 0 48 22 642 24 16, + 48 783 23 83 83
email: k.mitula@mediadem.pl
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