Berăria H – cel mai mare restaurant din Europa de Est
Dotarea bucătăriei celui mai mare restaurant din România, Berăria H, de către firma SDS
Group România, etse menţionată recent şi pe site-ul Electrolux Professional.
Berăria H s-a deschis în septembrie 2014 şi este amplasată în Pavilionul H, din Parcul
Herăstrău. Berăria H este cel mai mare restaurant din România şi Europa de Est. Suprafaţa
interioară a Berăriei H este de 4.975 m2 desfăşuraţi, la care se adaugă suprafaţa exterioară de
3200 m2, dedicată terasei şi parcărilor.
Berăria H sau Oraşul cu Chef de
Viaţă este un loc unde mergi atunci
când vrei să asculţi muzică bună, să îţi
vezi artiştii preferaţi, atât naţionali cât
şi internaţionali, să manânci mâncare
delicioasă şi să te bucuri de diferite
tipuri de bere şi băuturi. Cu alte
cuvinte, este locul unde mergi pentru o
noapte magică. La Berăria H poţi vedea
spectacole de cabaret şi spectacole de
magie şi poţi participa chiar la propriul
festival rock al restaurantului, Oktober
Rocks. Berăria H îşi propune să îşi primească invitaţii cu o doză mare de energie, distracţie şi
bună dispoziţie.
“În primele şase luni de la deschidere au trecut pragul aproximativ 300 000 de invitaţi, iar
în cele mai aglomerate seri am servit chiar şi 2 500 de clienţi. “ spune Adraiana Mihail, Manager
Berăria H.

“Principalul motiv pentru care am ales să investim în echipamente
profesionale de bucătărie Electrolux s-a datorat faptului că este singurul
producător care ne poate oferi o gamă largă de soluţii integrate care să
satisfacă nevoile noastre. Sistemul Cook&Chill ne ajută să ne atingem
obiectivele şi depăşeşte aşteptările noastre şi ale clienţilor noştrii. SDS Group,
partenerul Electrolux Professional ne-a ajutat încă de la început, pe toată
durata creării conceptului si a proiectului, a instalării, dar şi după, lucru ce nea dovedit că am luat decizia corectă, alegând Electrolux Professional şi SDS
Group.”

