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BB Centrum:
nové FREE WI-FI HOTSPOTY
V BB Centru se neustále snažíme zlepšovat služby tak, aby se Vám zde ještě více líbilo.
Jednou z novinek, kterou jsme si pro Vás od března připravili, je rozšířené připojení na
internet ZDARMA. Připojit a surfovat po internetu díky FREE WI-FI můžete hned na
několika místech v areálu, a to v Baarově parku, v parku Brumlovka, ve veřejných
prostorách budov FILADELFIE, BRUMLOVKA, DELTA a ALPHA.
Síť hledejte po názvem: BBCENTRUM_free.
BB Centrum
www.bbcentrum.cz

UNIQUE ORIGINAL: aktuální obědová
nabídka denně ve Vaší schránce
Pokud Vás zajímá, co chutného si můžete dopřát v nově otevřené restauraci Unique Original
v budově DELTA, přihlaste se k odběru denního menu. Na www.unique-restaurant.cz stačí
ve spodní části webu vyplnit jméno a e-mailovou adresu a každý den Vám přijde aktuální
obědové menu složené ze dvou polévek, speciality šéfkuchaře, několika hlavních jídel a
dezertu z moderní české i mezinárodní kuchyně!

Casual

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

Sportovní outfit pro letošní jarní sezónu
pořídíte v NIVOSPORTU
Inspirujte se jarní kolekcí značky VENICE BEACH, která je charakteristická hrou designů
a barev. Čisté linie a ženské střihy se pojí s technickými materiály a dohromady tvoří
ucelenou řadu oblečení pro sport i volný čas. NIVOSPORT tak představuje dokonalou
kolekci pro aktivní ženu. Multifunkční modely vhodné jak do posilovny, tak pro
outdoor či pro volný čas.

Budova BRUMLOVKA
www.nivosport.cz
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PERFECT CANTEEN:
sním cokoliv, jen když je to řízek
aneb ŘÍZKOBRANÍ II
Akce s názvem Řízkobraní, kterou jste měli možnost okusit v říjnu loňského roku, je
tu zpět. Řízek tady, řízek tam, všude kam se podívám – s tímto heslem Vás každý
březnový čtvrtek přivítají v PERFECT CANTEEN. Fanoušci této smažené delikatesy se
mohou těšit jak na klasické masové variace, tak ale i na trochu netradiční pojetí, např.
řízek z hlívy ústřičné či hovězích drštěk

Budova B
www.perfectcanteen.cz

Studio BOMTON BRUMLOVKA
v novém designu
V budově BRUMLOVKA bude koncem měsíce března po kompletní rekonstrukci interiéru
znovu otevřeno studio BOMTON. Nový design navazuje na moderní styl studií v Jaltě,
Florentinu a na Budějovické. Pokud se chcete nechat opečovávat v luxusním prostředí a
špičkovými profesionály z oblasti kadeřnictví, kosmetiky, manikúry či pedikúry, návštěvu
studia BOMTON BRUMLOVKA si rozhodně nenechte ujít.
Budova BRUMLOVKA
www.bomton.cz

Kiindi: představuje
SEZONNÍ JARNÍ MENU
Buďte mezi prvními, kdo ochutnají nové sezonní menu plné čerstvých surovin z dílny
thajské restaurace Kiindi. Dejte na doporučení šéfkuchaře a vyzkoušejte např. skvělou
špenátovo – zázvorovou polévku JOOPAK či osvěžující salát ze skleněných nudlí a
chobotnice s názvem YAM WOONSEN.
Restaurace je nekuřácká a díky dětskému koutku se tu nebudou nudit ani Vaše děti.
Budova G
www.kiindi.cz
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