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Restauracja Estella

Janusz Nowak
Piotr Knasiecki
Jarosław Galas

LIST POLECAJACY

Nieprzeciętne mozliwości, nowatorskie rozwiąZątlią, rt{t1wyższa jakość,

elasĘczność logisĘcnn, bezpieczeilstwo, mobilność, terminowośc i spolegliwośc,

zrozumienie potrzeb, orqz uśmiech to hyteria według hórych wybieramy partnerów

w Spi eraj ących nasze produkĘ-

Restauracja Estella stała się naszym przyjacielem. Jest z nami od początku.

Iowarzyszyła nam podczas otłyarcia pierwszego serwisu w Tatnowie Podgórirym i

dalej mimo znacnrych odległości w Rzgowie koło Łodzi oraz Nowej Wsi koło

Bydgoszczy. Liczbę gości, hórych rac4}łą doskonaĘm jadłem orąz nqpitkiem liczwy

w tej cłrwili w tysiące. Cyklicne spotkgnia staĘ siętraĄcją Trwająpo dziś dzień.

oryginalne potraw z kazdego ząkątka globu, niekoruwencjonalne arął?żacJe

stołów biesiadnych, częStokroc nawiązujące do profilu działaniafirmy, profesjonalny

bar oraz wysoktl kultura osobista dyslłetnej obsługi powodują że przy kazdym

spolkaniu czujemy się wręcz rozpieSzCzOni.

Kunszt rzemieśIniczy jah reprezentuje zespd Estelli flie ma sobie równych i
stawia restaurację w nąszym mniemaniu na pierwszym miejscu w rankinga firm

świadczącyc h usługi gastr anołnic nle.

Ws4łstka to dzie1e się za Sprawą i pod czu1nyffi okiem załoĄcieli i właścicieli firmy,

Jamłsza Nowaka, Piotra Knasieckiego oraz Jarosława Gcslasa.

Tak więc, wspołpraca z restclurącją Estella jest nie tylko satysfakcjonująca w sensie

Zawodowym, ale jest równiez przyjernnościąZ osobistego punhu widzenia-

łtczak
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