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KARNAWAŁ
ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIE

UPOMINKI DLA KAŻDEGO
POMYSŁY Z OSTATNIEJ CHWILI

MODA
COŚ DLA NIEJ I DLA NIEGO

ODROBINA SŁODYCZY
PYSZNE DESERY  
NIE TYLKO DLA ŁASUCHÓW
> STR. 4

KONKURS 
BOŻONARODZENIOWY! 
Śledź profil Galerii  
Rondo Wiatraczna  
na Facebooku i weź udział  
w naszym konkursie! 
Do wygrania:  
3 bony o wartości 150 zł  
do Uczy i Bawi!

PREZENTY  
LAST MINUTE
 KARNAWAŁOWA MODA  WSPÓLNA ZABAWA  
Z  PRZYJACIÓŁMI  ZDROWIE I URODA
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WYJĄTKOWY  
PREZENT
Nasza firma oferuje  
prezenty w formie przeżyć.  
W swojej ofercie mamy ponad 
2,5 tys. ekscytujących atrakcji! 
Znajdziesz wśród nich m.in. Lot 
Balonem, Jazdę Lamborghini, 
Czekoladowy Masaż, Lot Moto-
lotnią. A to nie jedyne pomysły 
na oryginalny podarunek.
W czasie świąt 
– postaw na przeżycia!

prezenty 
last minute
Nie zdążyłeś kupić wszystkich 
prezentów? Nic nie szkodzi, 
mamy dla ciebie pomysły 
na wyjątkowe upominki. 

Szkatułki
Pepco
14,99 zł/szt.

Woda perfumowana 
Missguided Babe Power, 

80 ml
Rossmann

159,99 zł

Dozownik do perfum
Flying Tiger
20 zł

Zestaw 
kosmetyków
Jagody Acai
Ziaja dla Ciebie
33,50 zł

Stojak na biżuterię
Flying Tiger

15 zł

Zestaw ręczników,
100% bawełna

Pepco
29,99 zł

Zestaw pudełeczek
Pepco
3,90 zł

Pluszak
KiK
39,99 zł/szt.

Auto zmieniające się 
w robota

Pepco
99,99 zł

Zestaw kosmetyków 
Kozie Mleko

Ziaja dla Ciebie
33,90 zł

Keyboard z mikrofonem
Flying Tiger
50 zł
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Panie w tym czasie 
niech zabłysną! Stroje mogą 

być w dowolnych barwach, ale 
koniecznie uszyte z tkanin z poły-

skiem lub dopełnione błyszczącym 
dodatkiem, np. torebką.

Panowie niech zadbają o ele-
gancką koszulę, marynarki obo-

wiązkowe tylko na wejściu.

DEALZ  
POLAND

Dopełnieniem wieczorowego 
stroju jest elegancki makijaż. 

Kosmetyki do makijażu RIMMEL, 
MAYBELLINE lub NYC, 5 zł/wybrany 

asortyment
Zestaw 4 pędzli, 5 zł

Kosmetyczka z cekinami, 5 zł 
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Balowe kreacje
Elegancka czerń, zmysłowa czerwień, a może neutralna 

biel? W tym sezonie postaw na swój ulubiony kolor!

Koszula męska, 
rozmiary 

od M do XXL
KiK

34,99 zł

Bluzka
KiK

59,99 zł

Koszula męska, 
rozmiary 

od M do XXL
KiK

34,99 zł

Spodnie
KiK

59,99 zł

Sukienka
Nunar

99 zł

Koszula męska, 
rozmiary 
od M do XXL
KiK
34,99 zł

Bluzka
KiK
24,99 zł

Torebka
Pepco
29,99 zł/szt.
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Bawmy się!
Doborowe towarzystwo, pyszne jedzenie, dobra  

muzyka, dekoracje i zabawne gadżety – ten koktajl 
zagwarantuje doskonałą zabawę.

Zestaw szklanek
Pepco
19,99 zł/6 szt.

Kieliszki do szampana 
Krosno, wyjątkowo 
trwałe, błyszczące szkło 
Crystalline
Universam 
Przemysłowy I piętro
79,99 zł

Opaska do włosów 
Flying Tiger
10 zł

Okulary
Flying Tiger
15 zł

Okulary
Flying Tiger 

15 zł

Talerzyki 
papierowe, 

śr. 23 cm
KiK

6,99 zł/8 szt.

Świecznik
Pepco

9,99 zł/szt.

Kubeczki 
papierowe
KiK
6,99 zł/8 szt.
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Balony foliowe
Flying Tiger
10 zł

Girlanda, 250 cm
KiK

6,99 zł Kieliszki do wina
KiK

19,99 zł/4 szt.

Złoty słoik LED  
z brokatem
KiK
12,99 zł

Kubek ze słomką
Flying Tiger
6 zł

Czapeczki 
imprezowe
Flying Tiger
10 zł

Przebranie
Flying Tiger
10 zł

Power Audio SONY 
MHCV81D.CEL, 
bluetooth
Media Expert
cena dostępna  
u sprzedawcy

Power Audio LG FH6, 
bluetooth, DJ 
Media Expert
cena dostępna  
u sprzedawcy

Żarówki  
do postawienia

KiK
24,99 zł
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karnawałowe przyjemności
Ociepl zimową aurę aromatyczną kawą  
i słodką przekąską. Nasze kawiarnie oraz 

restauracje zapraszają na smaczne desery.

Przygotowanie:

1Śmietanę podgrzewamy na kuchence, 
prawie do wrzenia, ale nie gotujemy. 

Zdejmujemy z palnika, a następnie doda-
jemy posiekaną czekoladę. Odstawiamy 
na 2 minuty i mieszamy na gładką masę. 
Pozostawiamy do przestudzenia. 

2W innym naczyniu roztrzepujemy żółt-
ka z cukierem. Dodajemy przestudzo-

ną czekoladę z kremówką. Mieszamy do 
powstania gładkiego kremu. Dodajemy 
likier i ponownie mieszamy. 

3Wypełniamy miseczki kremem, a na-
stępnie wstawiamy je do brytfanny 

wypełnionej wrzącą wodą (każda misecz-
ka powinna być zanurzona w wodzie do 
połowy). Brytfannę wstawiamy do piekar-
nika i pieczemy w temperaturze 120ºC 
przez 50-70 minut. 

4Gotowy deser powinien mieć kon-
systencję galaretki, czyli nie powinien 

być ani zbyt gęsty, ani zbyt płynny. Wkła-
damy go do lodówki, by się schłodził.

5Przed podaniem krem polewamy roz-
puszczoną  czekoladą  (czekolada musi 

być  letnia). Na samym środku układamy  
kilka orzeszków pistacjowych. Podajemy, 
gdy czekolada stężeje.

Ten bardzo prosty, a zarazem wystrzałowy deser jest idealny na karnawał. Zjesz 
go w naszej restauracji lub przygotujesz samodzielnie w domu. Słodki smak, 

delikatny karmelowy krem i chrupiące orzeszki pistacjowe, które dodają słone-
go akcentu – to połączenie zaskoczy wszystkich twoich znajomych! 

CUKIERNIA SOWA
Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją i do-
świadczeniem. Swoim Klientom oferujemy 
wspaniałe wyroby oparte na własnych prze-
pisach i recepturach. W naszych sklepach 
dostępne są różnego rodzaju ciasta, galan-
teria czekoladowa oraz efektowne i pyszne 
torty. Cieszymy się dużym uznaniem Klien-
tów oraz specjalistów branży cukierniczej.

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ
Podaruj sobie chwilę przyjemności ze słod-
kim deserem lodowym i pyszną kawą. Dzięki 
swemu niezwykłemu aromatowi nasza kawa 
doskonale komponuje się z oferowanymi 
przez nas tradycyjnymi lodami i ciastami.
• Bananowy kielich – 19,90 zł
• Latte macchiato karmel – 13,90 zł
• Ciastko tiramisu – 7,90 zł

Składniki: 
• 500 ml śmietany kremówki 36% • 80 g gorzkiej czekolady • 5 żółtek 

 • 80 g drobnego cukru • 1 łyżka likieru kawowego  • 30 g czekolady gorzkiej 
 • 25 g orzeszków pistacjowych

RESTAURACJE OLIMP POLECAJĄ

KREM CZEKOLADOWY Z PISTACJAMI
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zadbaj o siebie
Początek nowego roku to dobry czas na to,  

by zrobić coś dla siebie. Poświęć więc swojemu 
ciału odrobinę uwagi.

SKLEP SFD
VITAMINALL SPORT to suple-

ment diety, który zapewnia pełną 
dawkę dziennego zapotrzebowania 
na witaminy i minerały. Jego stoso-
wanie sprzyja zachowaniu dobrego 

stanu zdrowia i samopoczucia. 

Okres świąt i karnawału to czas  
rodzinnych spotkań, przyjęć i bali.  
Podczas kolacji oczaruj bliskich pięknym 
wyglądem, olśnij nieznajomych podczas 
sylwestrowej zabawy!
Nasi fryzjerzy wraz z markami Schwarzkopf, 
Kérastase i Nashi Argan sprawią, że 
Twoje włosy będą zadbane, odżywione 

SALON FRYZJERSKI BEVERLY HILLS

ZIAJA DLA CIEBIE
GdanSkin to seria kosmetyków, które 

pomogą w pielęgnacji skóry 
 i  sprawią, że poczujesz się młodsza, 

zdrowsza i piękniejsza.

i błyszczące. Zapraszamy do naszego  
Salonu na koloryzację lub zabiegi 
pielęgnacyjne. Wyczarujemy też dla ciebie 
piękną fryzurę okolicznościową. 
Zapewniamy bezpłatne konsultacje  
z fryzjerami, którzy odpowiedzą na twoje 
pytania i chętnie doradzą jaki zabieg  
będzie odpowiedni dla twoich włosów.

Olejowy peeling 
do ciała  
z kruszonymi 
muszlami
17,90 zł

Hydrożelowa 
maska do 

twarzy i ciała 
10,10 zł

Vitaminall sport, 
Allnutrition
19,99 zł

CITYFIT
Trening i opieka medyczna  

w  jednym karnecie? W CityFit to 
możliwe! Sprawdź ofertę  nowych 

karnetów CITYPAK Zdrowie,  
i  zadbaj o swoją formę oraz  

zdrowie w sposób kompleksowy.  
Partnerem usługi jest  
Medicover. Szczegóły  

na  www.city fit. pl



Zdrowych, radosnych 
i spokojnych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  

Nowego Roku! 
życzy 

Galeria Rondo Wiatraczna
www.galeriarondowiatraczna.pl




