BUSINESS LUNCH CZY
COFFEE BREAK?
SPRAWDŹ OFERTĘ
GALERII MOKOTÓW!

OFERTY LUNCHOWE
RESTAURACJE
IZUMI

Dania w cenie 35-49 zł;
Zestawy sushi 15-18 szt w cenie 59-69 zł;
Lunch boxy w cenie 39-59 zł;

JEFF'S

Od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 - 16:00
w cenie 24 zł
(przystawka, danie główne oraz deser).

VAPIANO

Oferta lunchowa od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00
Zestaw Klasyczny w cenie 22 zł;
Zestaw Premium w cenie 27 zł

TOKYO SUSHI

Oferta lunchowa od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00
Zestaw sushi w cenie 32-47 zł (do każdego zestawu zupa miso lub
sałatka kimchi lub sałatka z wodorostów gratis, zielona herbata bez limitu);
Hot Boxy w cenie 24-29 zł (do każdego zestawu zupa miso gratis, zielona
herbata bez limitu);
Dowolna kawa w cenie 3 zł;
Coca-cola 0,25l w cenie 4 zł;
Fresh Salmon Roll (3 szt) do każdego zestawu lunchowego w cenie 5 zł;

NANDANA

Oferta lunchowa od poniedziałku do piatku w godz. 11:00-16:00
Szczegóły w lokalu

NADZIANE

Oferta lunchowa od poniedziałku do piatku w godz. 12:00-17:00
Dowolne pierogi mała porcja – 20,90 zł, duża – 25,90 zł
dodatkowo do wyboru cebula, lemoniada lub barszcz

SPHINX

oferta lunchowa od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00
Lunch (zupa+danie+danie) w cenie 22 zł

KAWIARNIE
ETNO CAFE

Kanapka + kawa – 19 zł

COSTA COFFEE

Od 12:00 do dowolnej kawy bagietka w cenie 3 zł

OFERTY Z KARTĄ STAŁEGO KLIENTA
RESTAURACJE
BON APETITO

20% rabatu na dania na wagę
2 zł za kawę z ekspresu

IZUMI

10% na cały asortyment (w dni powszednie
od godz. 16:00)

JEFF'S

10% na menu

KFC

10% rabatu na zestawy, kubełki i boxy

McDONALD's

12 zł 2 x McChicken albo 2 x WieśMac
12 zł McZestaw
(McWrap Klasyczny albo Big Mac albo McChicken)

MEET & EAT

5% rabatu na dania główne (nie wlicza się w to bufet)

NORTH FISH

15% rabatu na całe menu

PINI

5% z wyłączeniem alkoholu

SALAD STORY

10% na całe menu (rabat nie łączy się z kartą własną
oraz innymi promocjami)

SUBWAY

10% rabatu z wyłączeniem promocji „kanapka dnia”

THAI WOK

10% rabatu na menu z wyłączeniem napojów i alkoholi

TOKYO SUSHI

10% na cały asortyment (nie dotyczy zestawów lunchowych oraz
zamówień z dostawą)

VAPIANO

gratis dowolna zupa przy zakupie dania głównego
o wartości min. 15,90 zł (oferta ważna od poniedziałku
do piątku po godz. 16:00)

WRAP ME!

10% rabatu na całe zamówienie (nie łączy się
z programem lojalnościowym Wrap Me!)

KAWIARNIE
A.BLIKLE

10% rabatu na wszystkie wyroby cukiernicze własne A.Blikle

BE MY JUICE

10% na soki i koktajle owocowe

CINEMA CAFE

10% rabatu na kawę

SO!COFFEE

10% rabatu na wszystkie produkty

STARBUCKS

napój promocyjny średni w cenie małego lub duży w cenie średniego
(o szczegóły zapytaj sprzedawcę)

JEDNA KARTA,
WIELE KORZYŚCI

DOSTĘP
DO OFERT
SPECJALNYCH

DODATKOWE
2 GODZINY
PARKINGU GRATIS

BEZPŁATNE
NIEOGRANICZONE
WI-FI

OFERTY SPECJALNE NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z INNYMI RABATAMI I PROMOCJAMI
SZCZEGÓŁY OFERTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

BEZPŁATNE
ZAKUPY
ZE STYLISTĄ

BEZPŁATNY
UDZIAŁ
W WYDARZENIACH
SPECJALNYCH

