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Nowe smaki w Royal Wilanów
Smakosze z Wilanowa mają nowe miejsce do odwiedzania. Pod koniec
września w Royal Wilanów otworzyła się nowa restauracja – Plato.

W Plato można skosztować dań inspirowanych kuchnią śródziemnomorską,
przygotowywanych z hiszpańskich produktów. Osoby lubiące oryginalne dania
mogą

spróbować

m.in.:

ośmiornicy,

perliczki

czy

ozora

wołowego.

Dla

kuchennych tradycjonalistów jest również wiele opcji, w tym stek lub ryby. Do
posiłku doskonale pasują wina wybierane specjalnie dla Plato przez uznanych
sommelierów.
Restaurację obsługuje młody i dynamiczny zespół, pod przewodnictwem szefa
kuchni

Michała

Gniadka,

który

kulinarne

szlify

zdobywał

w

prestiżowych

restauracjach takich jak Warszawska Senses Restaurant czy Londyńska Galvin at
Windows,

wyróżnionych

gwiazdkami

przewodnika

Michelin

oraz

czapkami

Gault&Millau. Lata doświadczenia pozwoliły mu na stworzenie oryginalnego
autorskiego menu, opartego na wyselekcjonowanych produktach najwyższej
jakości. Wszystkie dania przygotowywane są z dbałością nie tylko o smak, ale też
o interesujący, artystyczny wygląd.
Obok restauracji znajduje się sklep, w którym miłośnicy przysmaków z Półwyspu
Iberyjskiego mogą kupić znakomite hiszpańskie owoce morza, ryby, ser, wędliny
dojrzewające

i

wina.

Cotygodniowe

dostawy

importowanych

produktów

gwarantują ich świeżość.
Znajdujące się w sercu Miasteczka Wilanów Royal Wilanów to idealne miejsce dla
nowych konceptów gastronomicznych. Otwarte są tam już znakomite restauracje
Yeye, Naturel, Nama Sushi i Kuchnia Otwarta. Plato stanowi znakomite

uzupełnienie już istniejącej oferty gastronomicznej. Teraz odwiedzający Royal
Wilanów mają jeszcze większy wybór wysokiej klasy miejsc do jedzenia.
***
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 ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej wartości portfela Grupy
stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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