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Wrocław,  10.05.2018 r.

Nowa restauracja z kuchnią roślinną w Arkadach Wrocławskich.

Mihiderka już otwarta!

W  Arkadach  Wrocławskich  rozpoczęła  działalność  Mihiderka  -  restauracja  z  kuchnią  roślinną,

w której można zjeść pysznie i zdrowo. Lokal mieści się na 1. piętrze Centrum i zajmuje 45 mkw.

powierzchni.
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Mihiderka, to restauracja w której króluje kuchnia roślinna. Bogate menu sprawia, że każdy miłośnik

zdrowych, smacznych i apetycznie wyglądających dań znajdzie tu coś dla siebie. Można zamówić m.in.

wegańskie: zestaw lunchowy, dania obiadowe, zupy, sosy, ciasta, koktajle oraz burgery. 

-  Wszystkie  potrawy,  które  oferujemy,  są  od  początku  do  końca  zrobione  z  niskoprzetworzonych

składników  roślinnych.  Nie  dodajemy  do  nich  żadnych  produktów  odzwierzęcych,  nie  ma  w  nich

cholesterolu, ani laktozy. Wiele naszych propozycji to dania ze składników bezglutenowych. Staramy

się  też  naszą  ofertę  dopasować do różnych  gustów smakowych naszych Klientów  -  mówi  Marcin

Krysiński, współwłaściciel Mihiderki w Arkadach Wrocławskich.

W  Mihiderce  potrawy  są  serwowane  na  porcelanowych  talerzach,  a  goście  siedzą  na

odrestaurowanych kultowych i obecnie bardzo modnych krzesłach z lat 60-tych. W samym wnętrzu

dominuje drewno i cegła oraz elementy dekoracyjne w kolorze niebieskim. Klienci dodatkowo mają

do dyspozycji przestrzeń stolikową przed lokalem. 

- Mihiderka znakomicie uzupełnia szeroką ofertę gastronomiczną Arkad Wrocławskich. Tym bardziej,

że obecnie kuchnia roślinna cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dla wielu osób jedzenie to

nie  tylko  przyjemność,  ale  również  świadome  odżywianie  oraz  styl  życia  będący  podstawą  dla

zdrowego funkcjonowania organizmu. Nasza nowa restauracja jest także idealnym miejscem dla osób

które  chcą spróbować wegańskich  dań z  ciekawości  i  poznać nowe smaki  -  mówi  Joanna Kozieł,

Manager ds. Komercjalizacji, Arkady Wrocławskie SA.

Nowa restauracja znajduje się na 1. piętrze Centrum i zajmuje 45 mkw. powierzchni.

Historia Mihiderki

"Kiedy najstarsza osoba z naszej ekipy była jeszcze bardzo mała, w jej  domu zamieszkała

Mihiderka.  Tajemniczy  stworek,  który  w momencie  nieuwagi  podbierał  jedzenie  z  talerzy

niesfornych dzieci i pilnował, aby przy stole nie zajmowały się zabawą. A gdy już nie dało się

więcej  zjeść,  można  było  zostawić  talerz  w  ciemnym  kącie,  a  Mihiderka,  niezauważona,

przychodziła dojeść ostatnie kęsy. Bo jedzenia nie można marnować ...”.

Kontakt dla mediów:

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl
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O CH Arkady Wrocławskie:

CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach Centrum znajduje się

110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 miejsc parkingowych.

W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”, supermarket Piotr i Paweł oraz

pierwsze  we  Wrocławiu  OH  KINO  będące  połączeniem  najlepszych  cech  multipleksu  z  charakterystycznymi

elementami  dawnej  kinematografii.  Największą  atrakcją  Centrum  jest  ogromne  akwarium  z rekinem

i egzotycznymi rybami:  12 metrów wysokości,  8,5 metra długości,  3.5 metra szerokości  oraz waga 200 ton.

Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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