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Arkady Wrocławskie z nową lodziarnią
Naturalnie wyśmienite lody Baroli otwarte
W Arkadach Wrocławskich rozpoczęła działalność lodziarnia Baroli. Znana
i ceniona przez smakoszy wrocławska marka oferuje Klientom naturalne,
wyrabiane według tradycyjnych włoskich receptur lody oraz aromatyczną
kawę. Lokal powstał przy strefie foodcourt na 1 piętrze Centrum i zajmuje
powierzchnię 124 mkw.
Naturalność, świeżość i niecodzienne smaki to cechy, za które Wrocław pokochał lody Baroli.
W mieście funkcjonują już dwa lokale tej marki - przy ulicy Szewskiej oraz Kuźniczej i oba cie szą się ogromną popularnością. Trzeci otwarty został na 1 piętrze Arkad Wrocławskich.
- W naszej najnowszej lodziarni w Arkadach Wrocławskich można spróbować naturalnych lodów, tworzonych według tradycyjnych receptur i bez sztucznych dodatków. To pierwsza
w mieście lodziarnia, w której Klienci samodzielnie komponują swój deser oraz własnoręcznie
go nakładają. Na chętnych czeka również aromatyczna kawa - mówi Oliver Hofman, właściciel lodziarni Baroli.
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Jakość przede wszystkim
Oczkiem w głowie twórców marki Baroli od początku jest jakość i to ona okazała się kluczem
do sukcesu lodziarni. Klienci szybko pokochali lody wytwarzane z najwyższej jakości, naturalnych składników - świeżego mleka i śmietanki, dojrzałych sezonowych owoców, najlepszych
bakalii oraz czekolady. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że lody Baroli wyrabiane są
każdego dnia, dzięki czemu do klientów trafiają zawsze świeże, a przy tym różnorodne w smaku lodowe przysmaki. Słony karmel, Danio truskawkowe, Whiskey, Śmietanka z poziomkami
czy Kinder Suprise - smaków do poznania będzie każdego dnia sporo.
- Lody rzemieślnicze cieszą się ogromnym zainteresowaniem na polskim rynku dlatego takiej
lodziarni nie mogło zabraknąć również w Arkadach Wrocławskich. Współpraca z Baroli cieszy
nas szczególnie, ponieważ marka ta jest gwarancją najwyższej jakości, naturalnych składników oraz najlepszego smaku - mówi Joanna Kozieł, Specjalista ds. Komercjalizacji, LC Corp SA.

Więcej informacji:
http://www.arkadywroclawskie.pl
O CH Arkady Wrocławskie:
CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach galerii
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”. 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 - oto dane akwarium.
Kontakt dla mediów:
Monika Dubec
Specjalista ds. PR, Brandera
E-mail: monika@brandera.pl
Tel: + 48 728 877 055
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