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AKTUALNOŚCI

Dora Metal  po raz kolejny  zaakcentowa-
ła swoją pozycję rynkową poprzez udany 
występ na tegorocznych targach EuroGa-
stro 2009. Prestiżową nagrodę i uznanie w 
konkursie na najlepszy produkt Eurogastro 
2009 w kategorii „Wyposażenie i oprogra-
mowanie dla sal restauracyjnych i barów” 
za ciągi wydawcze przyznano właśnie nam. 
Nagroda jest uhonorowaniem wieloletniego 
doświadczenia związanego z PIONIERSKIM 
wprowadzeniem na rynek i ciągłą innowacją 
tych jakże popularnych, zintegrowanych sys-
temów urządzeń.

Stoisko targowe, na którym wspólnie wystawiły 
się � rmy z Grupy Doram (Dora Metal i Kromet) 
wzbudziło duże zainteresowanie zwiedzających, 
prasy oraz � rm z branży !!! Inaczej niż dotychczas 
na dużej powierzchni (200 m2) zamiast wielu 
eksponatów pokazaliśmy się za pomocą najważ-
niejszych przedstawicieli naszej produkcji, a do 
reszty szerokiej gamy wyrobów odwołaliśmy się 
poprzez wymowną i profesjonalnie przygotowa-
ną prezentację-� lm, wyświetlaną na telebimach. 
Dzięki takiej formie wystawienniczej mogliśmy 

więcej przestrzeni dedykować spotkaniom z 
klientami i trwającym przez cały okres targów 
degustacjom. Jak się okazało zaproponowana 
zwiedzającym forma naszego stoiska i przekazu 
informacji poprzez wymowną prezentację mul-
timedialną była jak najbradziej trafna. Zaintere-
sowanie wyrobami naszej produkcji, nowymi 
rozwiązaniami i nawiązaniem stałej współpracy 
handlowej przerosło nasze oczekiwania. Strza-

łem w 10-tę okazała się zarówno nasza nowa 
koncepcja wystawiennicza, jak również nowa 
siedziba targów Eurogastro, dająca nam nie-
ograniczone możliwości co do formy, sposobu 
prezentacji oraz konstrukcji i układu stoiska. Po-
przez prowadzone na żywo degustacje i pokazy 
kulinarne w centrum uwagi wszystkich znalazły 
się nagrodzone ciągi wydawcze reprezentowa-
ne przez nową linię urządzeń o zwycięskiej na-
zwie WIKTOR.

WIĘCEJ O ZWYCIĘZCY

Wiktor wchodzi w skład innowacyjnej i awan-
gardowej grupy wyrobów Bufety i Mobilne 
Systemy Bankietowe. Jest kontynuacją wcze-
śniejszych osiągnięć naszej � rmy i dołączył do 
bardzo popularnych i uznanych już na rynku 
bufetów typu Gustaw i Dorjan. Jesteśmy pewni, 
że restauratorzy docenią fakt, że Wiktor jedno-
cześnie łączy w sobie funkcjonalność oraz ele-
gancję. Daje też możliwość całkowicie dowolne-
go łączenia, kon� guracji i zabudowy urządzeń 
wchodzących w skład linii – zgodne z zapotrze-

bowaniem restauracji i ilością oraz rodzajem wy-
dawanych potraw.
Efektowna ekspozycja menu z pewnością 
przyciągnie do restauracji nowych gości.
W skład systemu mogą wchodzić: segmenty 
chłodnicze, grzewcze, neutralne i elementy 
uzupełniające ciąg oraz usprawniające obsługę 
takie, jak nadstawki także z różnego typu oświe-
tleniem.

Dodatkowym atutem są składane półki na 
tace i kółka pozwalające sprawnie zmieniać 
kon� gurację poszczególnych elementów linii, 
jak też przemieścić cały ciąg, na przykład pomię-
dzy pomieszczeniami - przeszkody nie będą sta-
nowić nawet wąskie drzwi lub przejścia. 
Nagrodzone urządzenia są gwarancją szybkiej, 
łatwej i dobrze zorganizowanej obsługi konsu-
mentów.
Nowoczesne wzornictwo oraz wysokiej ja-
kości materiały wykończeniowe mobilnych 
systemów pozwalają perfekcyjnie skompo-
nować je ze stylistyką wnętrza lokalu.

Potwierdzeniem popularności i zainteresowa-
nia rynku samoobsługowymi ciągami naszej 
produkcji jest z pewnością nasz sukces na re-
nomowanych targach o światowym zasięgu 
INTERNORGA 2009 w Hamburgu. Niebywałe 
zainteresowanie zwiedzających targi wzbudziły 
nasze ciągi wydawcze zaprezentowane na sto-
isku naszego wieloletniego partnera z Niemiec. 

Zdobyta na Eurogastro 2009 nagroda „Za 
Najlepszy produkt” i sukces targów INTER-
NORGA W HAMBURGU W NIEMCZECH otwie-
rają naszą drogę do dalszych sukcesów roku 
2009.

DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ
AGAZYN INFORMACYJNO

-REKLAMOWY

NAGRODA ZA NAJLEPSZY PRODUKT 
EUROGASTRO 2009 - ZNOWU ZATRIUMFOWAŁ 
NASZ PROFESJONALIZM, DOGŁĘBNA 
ZNAJOMOŚĆ POTRZEB RYNKU I POTRZEB 
NASZYCH KLIENTÓW !
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Nowe kompaktowe stoły mroźnicze w od-
mianach DM-S-95044.0.0. i DM-P-95044.0.0. 
są już dostępne w naszej najnowszej ofercie !!!

Atutami w stosunku do urządzeń innych produ-
centów niewątpliwie są:
• niewielkie gabaryty zewnętrzne tj. 

950x600x850 i 950x700x850 przystosowane 
do poj. 2/3 GN dla B=600 i 1/1 GN dla B=700 
- gwarancją swobodnego przemieszczania 
nawet przez wąskie drzwi i zagospodaro-
wywania przestrzeni często niewielkich po-
mieszczeń-zapleczy gastronomicznych 

• maksymalnie duża pojemność i odpowied-
nia wydajność w stosunku do małych  gaba-
rytów stołów

• niebywała funkcjonalność 
• praktyczny samodomykacz drzwiowy (zabez-

piecza przed niekontrolowanym otwarciem 
drzwi, czyli przed utratą zimnego powietrza 
i skażeniem bakteriologicznym potraw/pół-

produktów)
• perfekcyjny, równomierny rozkład tempera-

tur w komorze dzięki wymuszonemu obie-
gowi powietrza

• praktyczny, automatyczny system odmraża-
nia

• prosty i czytelny panel sterowania, umożli-
wiający optymalne dostosowanie parame-
trów pracy do potrzeb (ilości i rodzaju zamra-
żanej potrawy) 

• zakres temperatur pomiędzy -14 a -21 0C
Przemyślane rozmiary uzyskane poprzez usytu-
owanie agregatu chłodniczego u podstawy oraz 
użyte odpowiednie, nowoczesne i niezawodne 
podzespoły zaowocowały stworzeniem funkcjo-
nalnego i ergonomicznego kompaktowego sto-
łu mroźniczego dedykowanego małym i dużym 
obiektom. 

MAŁA, WIELKA RZECZ - NIEZWYKLE FUNKCJONALNY KOMPAKTOWY STÓŁ 
MROŹNICZY

Wysoce zaawansowane technologicznie urzą-
dzenia typu  schładzarki i schładzarko-zamrażar-
ki poddaliśmy dalszej mody� kacji i udoskonale-
niu poprzez zamontowanie w nich praktycznych 
i stosowanych w gastronomii lamp UV. Lampy 
o charakterze bakteriobójczym  przeznaczone 
są do sterylizacji wnętrza komór schładzarek, 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa potraw (za-
bezpieczenie przed skażeniem bakteriologicz-
nym). 

Jedno urządzenie i wiele profesjonalnych 
funkcji do wykorzystania.
Lampy UV montowane są na życzenie - zamówienie 
klienta.

REWOLUCJA W SCHŁADZARKACH– LAMPY UV– JEDNO URZĄDZENIE 
SZEROKIE ZASTOSOWANIE

NOWOŚĆ W URZĄDZENIACH DO ZABUDOWY - PŁYTA CERAMICZNA
Znaczny wzrost sprzedaży i duże zaintereso-
wanie odnotowane przez nas w stosunku do 
URZĄDZEŃ DO ZABUDOWY zaowocowały 
rozszerzeniem naszej oferty o najnowszy pro-
dukt z tej grupy - CERAMICZNĄ PŁYTĘ GRZEW-
CZĄ. Dotychczas w skład grupy Urządzenia do 
Zabudowy, wyrobów oryginalnych i alterna-
tywnych do tradycyjnych ciągów wydawczych, 
wchodziły: płyta chłodnicza, wanny chłodnicze, 
witryna chłodnicza z wanną, wanny bemarowe 
oraz płyta grzewcza ze stali nierdzewnej . Naj-
nowszy produkt z tej grupy jakim jest CERA-
MICZNA PŁYTA GRZEWCZA posiada:
• doskonały rozkład temperatur na całości po-

wierzchni grzewczej
• praktyczne, niezależne sterowanie tempe-

ratur poszczególnych sekcji płyty (od 1 do 4 
sekcji grzewczych w zależności od typu urzą-
dzenia)

• płynne sterowanie temperatur w zakresie od 
+300C do +1100C 

• łatwą do utrzymania w czystości płytę

Nasze URZĄDZENIA DO ZABUDOWY to ide-
alne rozwiązanie dla poszukujących funkcjo-
nalnych, wyjątkowo łatwych w montażu wy-
robów, dających nieograniczone możliwości 
indywidualnej zabudowy i aranżacji wnętrza 
restauracji, barów sałatkowych, pizzerii !!! 
Urządzenia można samodzielnie lub z po-
mocą architekta wnętrz dowolnie i ciekawie 
zabudować, uzyskując niepowtarzalną i do-
stosowaną do architektury wnętrza stylistykę 
ciągu urządzeń lub pojedynczych elementów 
systemu wydawania potraw zimnych i gorą-
cych. Kształt i kolor zabudowy, a także układ 
i kolejność osadzania poszczególnych urzą-
dzeń zależą od pomysłowości restauratora. 

My dostarczamy niezawodny, wydajny i naj-
nowocześniejszy sprzęt nie ingerując w es-
tetyczne walory pomieszczenia. Dodatkowo 
na korzyść i atrakcyjność tych awangardowych 
urządzeń przemawia ich korzystna cena !!! 
Więcej o Urządzeniach do Zabudowy w nowej 
edycji katalogów 2009/2010.

DM-PROFESSIONAL

DM-SPECIAL

STOP !!!
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1 2 3 5 6 7 843

Jeżeli poszukują Państwo wyrobów do pracy o nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji z profesjonalnie zaprojektowanym, funkcjonalnym wnętrzem, 
bardzo trwałym i niezawodnym, spełniającym wymagania światowych norm, a przy tym łatwych w obsłudze i oszczędnych w eksploatacji oraz przyja-
znych dla środowiska, proponujemy Państwu linię DM-P. Jeżeli poszukują Państwo jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań, spełniających najwyż-
sze standardy warunków higienicznych proponujemy linię DM-S.

płaska płyta do pracy o gładkiej powierzchni, 
łatwej w utrzymaniu czystości i odpornej na za-
rysowania

nogi wykonane z wysokogatunkowego two-
rzywa w pełni higieniczne z osłoniętym gwin-
tem, gładka powierzchnia zewnętrzna, łatwa w 
utrzymaniu czystości

antybryzgowa krawędź tylna H = 100mm oraz 
łagodnie zaokrąglona krawędź przednia z za-
bezpieczającym korpusy kapinoskiem

ergonomiczny, nierdzewny uchwyt wypro� lo-
wany z poszycia drzwi oraz szu� ad

nogi wykonane ze stali nierdzewnej, łączące w 
sobie zalety nogi z tworzywa oraz trwałość i es-
tetykę stali nierdzewnej

DM-PROFESSIONAL

DM-SPECIAL

wygodny, centralnie usytuowany uchwyt wyko-
nany z tworzywa

INNOWACJE DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ
AGAZYN INFORMACYJNO

-REKLAMOWY

Informujemy, że dla jeszcze lepszej identy� kacji obecnie na wszystkich naszych wyrobach tłoczony jest jednolity znak:

NOWY ZNAK, NIEZMIENNIE DOBRA JAKOŚĆ

DM-P DM-P DM-S DM-S
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Należy do grupy najbardziej prestiżowych 
obiektów, jakie mieliśmy okazję dotąd wy-
posażać. Wspólnie z naszym partnerem, 
� rmą Haspol z Warszawy wyposażyliśmy 
kuchnię-stołówkę tej renomowanej szkoły. Do-
starczone tam wyposażenie to głównie po-
pisowy pod względem ciekawego układu, 
wielkości i funkcji samoobsługowy ciąg wy-
dawczy oraz wyposażenie zaplecza-kuchni.

Są takie miejsca na świecie gdzie również mogą Państwo zobaczyć markowe wyroby naszej produkcji. Obiekty zagraniczne realizujemy 
zawsze przy współudziale zagranicznych partnerów. Tym razem listy referencyjne z Węgier, pokazujące nasze najciekawsze realizacje, - 
wszystkie zrealizowane z naszym dobrym, węgierskim partnerem. 

DORA METAL NA ŚWIECIE

SZKOŁA BRYTYJSKA W WARSZAWIE

DOM ZDROJOWY W JASTARNI
Dzięki współpracy z naszym dobrym partnerem, 
� rmą Gastro-Tech z Gdańska w wyroby naszej 
produkcji wyposażony został ten luksusowy nad-
morski Hotel Spa. W kuchni  hotelu od kilku lat nie-
zawodnie  pracują zarówno urządzenia grzewcze 
i chłodnicze, jak i meble naszej produkcji a tak-
że wyposażenie � rmy Kromet, wchodzącej w 
skład Grupy DORAM. Wyposażona przez nas 
kuchnia główna hotelu ma ogromny potencjał 
i może wydawać posiłki dla kilkuset osób dzien-
nie. Dom Zdrojowy w Jastarni to kolejna perła 
w naszej liście referencyjnej. 

NASZE NAJCIEKAWSZE REALIZACJE DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ
AGAZYN INFORMACYJNO

-REKLAMOWY
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 Na tegorocznych targach Eurogastro w Warsza-
wie Kromet, jak zawsze pozytywnie zaskoczył  
intrygującymi  propozycjami zarówno nowych 
wyrobów,  jak i nowych rozwiązań w wyrobach 
już funkcjonujących na rynku. Wszystkie po-
mysły cechowały się nowoczesnym designem, 
energooszczędnością pracy i wieloma  użytecz-
nymi  funkcjami . W gronie nowych propozycji 

znalazły się m.in. kocioł warzelny elektryczny 
200 l – jedyny o takiej pojemności wśród pol-
skich producentów, ciekawe zestawy grzewczo-
chłodnicze budowane na zasadzie modułowej 
w zależności od potrzeb klientów, a także linia 
900 w nowej, lepszej szacie, gdzie perfekcja 
szczegółu wyszła na pierwszy plan. Prezentacja 
nowoczesnego designu linii 900 cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród wizytujących 
restauratorów, projektantów technologii zbio-
rowego żywienia, a także � rm współpracujących 
(partnerów). Kromet podobnie, jak Dora Metal 
na wspólnym, dużym stoisku pokazał się w bar-
dzo przejrzystej, tematycznej formie (tylko kilka 
wybranych sztandarowych eksponatów), jed-
nocześnie odwołując się do ciekawej prezenta-
cji multimedialnej wyświetlanej na telebimach. 
Ciekawa ekspozycja, duża przestrzeń poświę-
cona spotkaniom z zainteresowanymi ofertą 

Krometu i pyszne akcenty towarzyszące rozmo-
wom (degustacje) ściągnęły  na stoisko Krometu 
rzesze odwiedzających .  XIII Targi Eurogastro w 
Warszawie z pewnością będą należały do jed-
nych z najważniejszych branżowych imprez tar-
gowych w tegorocznej historii Krometu.

ZNOWU UDANY WYSTĘP
PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE GWARANCJĄ SUKCESU TARGOWEGO 
- A WSZYSTKO  DLA KLIENTA!

DIAMENTY DLA KROMETU
Redakcja miesięcznika Forbes i � rma Dun &Brad-
street uhonorowały � rmę KROMET Sp. z o.o.
prestiżową nagrodą DIAMENT miesięcznika 
FORBES 2009, gdzie podstawowym kryterium
przyznawania tej nagrody jest dynamika zwięk-
szania wartości własnej � rmy w ostatnich trzech 
latach. Lista DIAMENTÓW FORBES opracowa-
na została na podstawie szwajcarskiej metody 
wyceny wartości � rm, uwzględniającej wyniki 
� nansowe oraz wartość majątku m.in.: poziom  
sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałe-
go, zapasów, należności oraz nakładów na
inwestycje. Zważywszy na fakt, że jest to pierw-
sza nagroda tego typu w zasobnej kolekcji Kro-
metu oraz, że kandydatów do nagrody typowała 
i restrykcyjnej ocenie poddawała całkowicie 
niezależna kapituła to DIAMENT miesięcznika 
FORBES 2009 jest nagrodą o wysokim znaczeniu. 
Dziękujemy członkom kapituły za pozytywną 
ocenę i referencje tych, jakże ważnych aspektów 
naszej działalności. 

Podczas siódmej edycji konkursu „Gospodarczo-
Samorządowy HIT Ziemi Lubuskiej” prowadzo-
nego pod patronatem Marszałka Województwa 
Lubuskiego KROMET Sp. z o.o. otrzymał nagro-
dę Kryształowy HIT przyznaną w kategorii 
produkcja za grupę urządzeń gastronomicznych 
do termicznej obróbki żywności. Cieszymy się, 
że  jesteśmy nagradzani nie tylko w konkur-
sach branżowych o zasięgu krajowym, ale także 
możemy liczyć na pozytywną ocenę i wsparcie 
władz lokalnych regionu, w którym funkcjonuje-
my – takie wsparcie dopinguje do dalszych wy-
siłków, także na rzecz naszego regionu. 

KRYSZTAŁOWY HIT

KROMET NA ŁOTWIE
NASZE NAJCIEKAWSZE REALIZACJE

W 2009 roku wspólnie z naszym łotewskim 
partnerem uczestniczyliśmy w dużym projekcie 
związanym z wyposażeniem profesjonalnych 
zapleczy kuchennych kilkudziesięciu przed-
szkoli na Łotwie. Podstawowymi elementami 
wyposażenia naszej produkcji dostarczonymi do 
tych obiektów były elektryczne kotły warzelne, 
elektryczne kuchnie i profesjonalne patelnie. 
Łotewski inwestor nie szczędził pochwał i kom-
plementów w stosunku do jakości, konstrukcji i 
funkcjonalności naszych wyrobów przy jedno-
cześnie dobrej cenie. 



INNOWACJE

1 2 3 4 5 6 87

DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ
AGAZYN INFORMACYJNO

-REKLAMOWY

DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ
AGAZYN INFORMACYJNO

-REKLAMOWY

Innowacyjna linia 900 znana już ze swej wielo-
funkcyjności, ogromnej wydajności i szerokiego 
zastosowania w profesjonalnych, głównie du-
żych obiektach zbiorowego żywienia, poddana 
została dopracowaniu szczegółów i detali. Z 
kluczowych zmian estetyczno-konstrukcyjnych  
można wymienić  rozwiązanie polegające na ła-

twym, ale skutecznym łączeniu poszczególnych 
elementów w modułowy blok termiczny za po-
mocą specjalnie zaprojektowanej listwy. Nowy 
sposób łączenia poza walorami estetycznymi 
gwarantuje najwyższą higienę pracy dzięki uzy-
skaniu absolutnej szczelności przestrzeni pomię-
dzy poszczególnymi modułami. W konsekwencji 

utrzymanie bloku w czystości jest bardzo łatwe. 
Ponadto zamiast dotychczasowych nóg z two-
rzywa wprowadzono estetyczniejsze i bardziej 
higieniczne nogi wykonane ze stali nierdzewnej. 
Zmieniono też kąt nachylenia panela sterowni-
czego, dostosowując go do pozycji obsługi. 
Poprzez wprowadzone w  wyglądzie zewnętrz-
nym zmiany Linia 900 zyskała nowy, jeszcze 
bardziej ciekawy design i jeszcze większą funk-
cjonalność.

LINIA 900- SZCZEGÓŁY MAJĄ ZNACZENIE !

Kotły warzelne, z których produkcji Kromet już 
dawno zasłynął powiększyły się o nowy wyrób 
z tej grupy, a mianowicie o 200 l kocioł. Wyrób 
ten okazał się nielada nowinką na rynku profe-
sjonalnych urządzeń gastronomicznych do ter-

micznej obróbki żywności. Duża pojemność nie 
jest jedynym atutem tego urządzenia, dochodzą 
do tego:

• niezmienione w stosunku do kotłów 150l 
gabaryty zewnętrzne urządzenia (szczegól-
nie ważne w obiektach o ograniczonej po-
wierzchni) i zwiększona w stosunku do nich 
o ¼ wydajność urządzenia

• samohamująca pokrywa umożliwiająca 
otwieranie jej pod różnym kątem w stosunku 
do komory kotła – opcja ta zwiększa funkcjo-
nalność urządzenia i zapewnia bezpieczeń-
stwo obsługi

• system grzania pośredniego ( płaszcz wod-
ny), dzięki czemu przygotowywane potrawy 
nie przylegają do powierzchni komory kotła 
(nie przypalają się)

• odpowiednio dobrane parametry ciśnienia w 
płaszczu wodnym, które skracają czas obrób-
ki cieplnej nawet 2-3 krotnie

• automatyczny system kontroli i regulacji ci-
śnienia oraz system zabezpieczający przed 
awarią z powodu braku wody w płaszczu 
kotła

• płynna regulacja poboru mocy. która zarów-

no optymalizuje proces obróbki cieplnej 
poprzez odpowiedni dobór mocy do fazy 
obróbki potrawy, jak i zużycie energii elek-
trycznej oraz koszty eksploatacji 

• proste opróżnianie zawartości kotła poprzez 
poręczny zawór spustowy, posiadający blo-
kadę zabezpieczającą przed jego przypadko-
wym otwarciem 

• zawór z wylewką usprawniający  napełnianie 
kotła 

Warzelny kocioł 200 l to duże osiągnięcie Krome-
tu i wyróżnienie spośród innych urządzeń tego 
typu występujących na rynku polskim.

WIĘKSZA POJEMNOŚĆ, WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI- KOCIOŁ 200 L

KUCHNIE UCHYLNE – PROSTY SERWIS I ŁATWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI 
Innowacyjna i niepowtarzalna kuchnia uchylna 
naszej produkcji wyposażona jest w cztery płyty 
grzewcze umieszczone w jednej płaszczyźnie bli-
sko siebie. Taka konstrukcja płyty umożliwia pro-
wadzenie procesu gotowania danej potrawy na 

całej płycie, przy czym intensywność gotowania 
jest różna w różnych częściach  płyty co w efekcie 
pozwala na uzyskanie lepszych walorów smako-
wych produktów poddawanych różnym fazom 
obróbki termicznej.
Dzięki uchylnej konstrukcji płyty prowadzenie 
prac konserwacyjnych i serwisowych nie stwa-
rza żadnych trudności, a utrzymanie urządzenia 
w czystości także dzięki specjalnej szu� adzie zbie-
rającej nieczystości jest łatwe i przyjemne w sto-
sunku do rozwiązań urządzeń konkurencyjnych. 
Płyty grzewcze posiadają czujniki zabezpieczają-
ce przed przegrzaniem i siedmiostopniowy  na-
staw mocy, umożliwiający jej precyzyjne dozowa-
nie odpowiednio do rodzaju obróbki termicznej i 
przepisu kulinarnego. Komora piekarnika przysto-
sowana jest do blach GN 2/1, a jego przeszklone 
drzwi umożliwiają obserwację procesów obróbki 
(dotyczy opcji z piekarnikiem). 



DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ
AGAZYN INFORMACYJNO

-REKLAMOWY

PROFESJONALNY PRZEKAZ INFORMACJI - NOWA EDYCJA KATALOGÓW 
JUŻ DOSTĘPNA
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JUŻ WKRÓTCE WIELKIE WEJŚCIE !
SZKOLENIA GASTRONOMICZNE, POKAZY KULINARNE, EKSPOZYCJE 

WYROBÓW I WIELE INNYCH MOŻLIWOŚCI W TWOIM ZASIĘGU
JEDYNE TAKIE NAJWIĘKSZE I NAJBARDZIEJ NIEZALEŻNE MIEJSCE W POLSCE
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