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www.galeriarondowiatraczna.pl

świętuj z nami

urodziny!
FAWORKOWE PARTY
W TWOJEJ KUCHNI
TO JUŻ OSTATNIE DNI
KARNAWAŁU. WYKORZYSTAJ
JE NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ.
> STR. 2

PONAD
300 NAGRÓD
DO
ODEBRANIA

BOGACTWO SMAKÓW!
WPADNIJ DO NAS NA
URODZINOWY OBIAD I DESER!
> STR. 7

PANI

DZIECKO

MIESZKANIE

AKTYWNA I PIĘKNA

ŚLICZNE I RADOSNE

GOTOWE NA WIOSNĘ

Masło
Mlekovita
Universam

Faworkowe
party!
W ostatni weekend karnawału bawcie
się całą rodziną, smażąc pyszne faworki
i opychając się nimi, ile tylko się da.
Składniki:
• 450 g mąki pszennej tortowej
• cukier waniliowy
• 7 żółtek
• duża szczypta soli
• 100 ml ciemnego piwa porter
• 150 g kwaśnej śmietany
• olej do smażenia (lub smalec)
• cukier puder do posypania

Mąka pszenna
Universam

Olej Kujawski
Universam

Robot
Bosch
Media
Expert

Ekspres
do kawy
Siemens
Media
Expert

Ręczniki
papierowe
Rossmann
8,99 zł

Frytkownica
Tefal
Media Expert

Szczotka obrotowa
KiK
34,99 zł
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Przygotowanie:
Wymieszaj suche składniki. Dodaj
żółtka, śmietanę, masło. Mieszaj
w mikserze do momentu, gdy
składniki zaczną się zlepiać.
Dolej piwo. Bardzo dokładnie
wyrób ciasto. Odłóż na 20 min.
do lodówki. Połóż masę na
stolnicy i przez pięć minut rozbijaj
wałkiem. Rozwałkuj je bardzo
cienko. Pokrój. Smaż na głębokim
oleju. Wyjęte ciastka odsącz na
papierowych ręczniczkach. Posyp
cukrem pudrem. Smacznego!

NIECH ŻYJE BAL!
Domowa kuchnia jest idealnym
miejscem na urządzenie faworkowego
party. Dzieci w bezpiecznym miejscu
niech wyrabiają ciasto, a dorośli smażą
faworki (w oleju lub na smalcu),
popijając przy tym wino.
Niech rytmiczna muzyka poderwie
nas do tańca. Tego wieczora nie
wzbraniajmy się przed odrobiną
szaleństwa. Niech zapanuje w naszej
kuchni nieposkromiona radość!
Czapeczka
KiK
8,99 zł/6 szt.

Przebranie
dziecięce
Flying Tiger
30 zł

Kapelusz
z cekinami
KiK
12,99 zł

Peruka
KiK
19,99 zł/szt.

Komplet kieliszków
Pepco
14,99 zł

Zestaw Party
34 elementy
KiK
39,99 zł

Zdjęcia: materiały najemców, shutterstock.com

Złota spódnica
KiK
59,99 zł

Papierowy
kieliszek
KiK
4 zł/10 szt.

Talerze
papierowe
Flying Tiger
6 zł/6 szt.

Kubki papierowe
Flying Tiger
6 zł/6 szt.

Zestaw do wina
Flying Tiger
25 zł
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Bluza
sportowa
KiK
34,99 zł

Kurtka
pikowana
KiK
39,99 zł

Czapka
z pomponem
KiK
12,99 zł

Słuchawki do uszu
KiK
79,99 zł

Parasol
składany
Flying
Tiger
20 zł

Leniwe
przedwiośnie?
Bądź aktywna!

Bluza
sportowa
KiK
34,99 zł

Wróciliście już z ferii? Więc nie poddawajcie się
zimowemu lenistwu! Rodzinne spacery, jogging, taniec,
wygłupy to najfajniejszy sposób przywoływania wiosny.
Bojówki
chłopięce
SMYK
59,99 zł

Bluza
dziewczęca
KiK
14,99 zł

Plecak
KiK
12,99 zł
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Bluza
sportowa
KiK
14,99 zł

Kurtka
chłopięca
SMYK
69,99 zł

NIESTABILNA
AURA
To nic, że zima w tym roku
jest niepodobna do niczego.
Po prostu zlekceważmy
jej kaprysy i na rodzinną
wycieczkę ubierzmy się
na cebulkę.

Spódniczka
SMYK
49,99 zł

Kurtka
dziecięca
KiK
39,99 zł

Dekoracja
ananas
KiK
24,99 zł

Smartboard
skymaster wheels
Media Expert

Ekspander
okrągły
KiK
19,99 zł

Sztuczne
drzewko
Flying Tiger
20 zł

Kwiaty
dekoracyjne
Flying Tiger
8 zł

KOLOROWO,
CHOĆ TO JESZCZE
NIE WIOSNA!

Weźmy sprawy w swoje ręce!
Wprowadźmy do naszych
mieszkań już teraz więcej
wesołych barw i ciekawych
kształtów.

Czajnik
Flying
Tiger
30 zł
Sweter z dzianiny
KiK
24,99 zł

Dzbanek
Flying Tiger
30 zł

Koszyk pleciony
KiK
od 12,99 zł

Suszarka
Remington
Media Expert

Męski żel pod
prysznic sport
Ziaja
7,30 zł
Ekspander
prosty
KiK
19,99 zł
Bluza
SMYK
29,99 zł

YEGO
antyperspirant
sport
Ziaja
7,70 zł

Torba we wzory
Flying Tiger
15 zł
Sukienka
jeansowa
SMYK
69,99 zł

dla urody
Wellness&Beauty
krem pod prysznic
i do kąpieli
bambus&lotos
Rossmann
9,99 zł

Bluza
SMYK
59,99 zł

Bluza
SMYK
29,99 zł

Babydream krem ochronny
na wiatr i zimno
Rossmann
6,99 zł

Wellness &
Beauty świeca
do masażu
wiśnia i róża
Rossmann
24,99 zł

Wellness & Beauty
świeca olejowa
do masażu
wanilia i sezam
Rossmann
24,99 zł
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Przyjdź i świętuj z nami!
Drugie urodziny Galerii Handlowej Rondo Wiatraczna to świetna
okazja do spełniania swoich zachcianek. A jakże!
Bawmy się pod jej gościnnym dachem z rodziną i przyjaciółmi.
AMRIT

HALO LATO 2020: WELCOME
TO MIAMI – GORĄCA NOWOŚĆ!

Bliskowschodnia kuchnia
– w tym jesteśmy naprawdę
dobrzy! Naszym gościom
oferujemy pełen wachlarz
smaków charakterystycznych
dla tej części świata. W karcie
dań coś na ząb znajdą nie
tylko wielbiciele najlepszego
kebaba w mieście, ale również
wegetarianie. Gotujemy nie
tylko smacznie, ale i… pięknie!
Podawane przez nas dania
stanowią ucztę również dla
oczu. Sam to sprawdź, świętując
z nami 2. urodziny naszej Galerii
Handlowej.

Luksusowe jachty, rezydencje milionerów,
drapacze chmur, plaże w rozmiarze XXL
i lato przez cały rok.
Spełnij swoje amerykańskie marzenie
i leć do Miami – Magicznego Miasta
w Słonecznym Stanie.
Po raz pierwszy z ITAKĄ, bezpośrednio na
Florydę do Miami, bez wiz.

KLUB FITNESS CITYFIT
Chcesz trenować, ale nie wiesz jak
zacząć? CityFit ma na to sposób.
W każdy ostatni czwartek miesiąca
organizuje dla swoich klubowiczów
Dzień z Trenerem Personalnym,
podczas którego można bezpłatnie
skorzystać z konsultacji oraz wykonać
analizę składu ciała. Klub przygotował
również darmowe plany treningowe
oraz specjalne zajęcia wprowadzające
osoby początkujące w kulisy treningu
na siłowni. Szczegóły i zakup karnetu:
www.cityfit.pl.
Cappuccino

Latte Oreo

10,90 zł

16,90 zł

GRYCAN
LODY OD POKOLEŃ
Sok
witalizujący

12,90 zł

Bananowy
kielich

20,90 zł
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Nasza lodziarnio-kawiarnia jest najlepszym miejscem do celebrowania wyjątkowych, ważnych chwil. Unoszący się
w powietrzu zapach świeżo zaparzonej
kawy, aromat doskonałych deserów
i wspaniała atmosfera – to wszystko znajdziesz tylko w naszych
lodziarnio-kawiarniach
Grycan.

Deser
Malinowe
brownie

20,90 zł

Herbatka rozgrzewająca

11,50 zł

Kawa zimowa

13,50 zł

Nowości w Galerii Handlowej
Oferta skierowana dla gości naszej Galerii staje się coraz szersza.
Właśnie, specjalnie dla państwa, zostały uruchomione dwa nowe
miejsca świadczące usługi w dziedzinie medycyny i handlu.

XRAY – CYFROWA
DIAGNOSTYKA
STOMATOLOGICZNA

CUKIERNIA
SOWA
Pulchniutkie pączki, ciasta łechcące
podniebienie, najpiękniej udekorowane torty,
mistrzowsko skomponowane desery – to
wszystko znajdziecie w naszej cukierni. Tym
razem, z okazji urodzin Galerii Handlowej
Rondo Wiatraczna, proponujemy wybór
wyjątkowych napojów przyrządzonych według
naszych specjalnych receptur – kawy zimowej
i herbaty rozgrzewającej. Smacznego!

Jesteśmy siecią placówek
świadczących
usługi diagnostyki
obrazowej
na potrzeby
planowania
i leczenia
stomatologicznego.
Oferujemy
naszym klientom
i pacjentom placówek
stomatologicznych
wykonanie u nas
wachlarza badań
diagnostycznych 2D
jak i 3D w postaci:
l RTG
punktowego,
l pantomogramu,
l tomografii
komputerowej CBCT,
l cefalometrii,
l cyfrowego protokołu fotograficznego.
Zapraszamy do Galerii Rondo Wiatraczna
- infolinia: +48 22 120 2002, www.xray.pl

W XRAY też świętujemy
Urodziny
GH Rondo Wiatraczna
W dniach 19.02-29.02.2020
na hasło „URODZINY”
udzielamy 20% rabatu na
wszystkie usługi w XRAY!

RESTORE
– SECOND HAND
INNY NIŻ MYŚLISZ

RESTAURACJE OLIMP
W sieci Restauracji Olimp ruszyła nowa roczna
kampania tematyczna „Kuchnie Świata!”,
podczas której zabieramy naszych gości
w podróż do najdalszych zakątków globu.
Przed nami dwanaście miesięcy, dwanaście
państw i dwanaście autorskich przepisów
na miesiąc dla każdego wybranego kraju.
W każdą środę czekamy na was z tradycyjnym
dla danego regionu zestawem potraw.
Styczeń rozpoczęliśmy podróżą do Tajlandii.
Było egzotycznie i aromatycznie! W lutym
gotujemy według oryginalnych meksykańskich
receptur! Nie przegapcie tematycznych dni
w Restauracji Olimp!

Zapraszamy do miejsca,
gdzie:
l stawia się na
odpowiedzialną modę,
l sprzedaje wysokiej
jakości markowe ubrania
z wtórnego obiegu,
l daje się rzeczom drugie
życie, a Tobie przestrzeń
do sprzedaży ubrań,
l co tydzień wymienia
towar,
l udostępnia miejsce na
ubrania, których nie
nosisz.

Zapraszamy: Galeria Rondo
Wiatraczna (obok Dealz).
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świętuj z nami

urodziny!
29 lutego

od 13.00 do 18.00
Czekają na Ciebie:
 pokazowe zajęcia zumby
i konsultacje trenerskie z CityFit
 degustacje zdrowej żywności
i produktów regionalnych
w sklepie Społem
 konkursy z nagrodami

od 18.00 do 19.00
Wszystkich Klientów
zapraszamy na pyszny
tort urodzinowy!

PONAD
300 NAGRÓD
DO
ODEBRANIA
galeriarondowiatraczna.pl

