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Náměstí Brumlovka

Itálie na Náměstí
Brumlovka
KDY: středa, 26. června 2019 (11:00 – 18:00 hodin)
KDE: Náměstí Brumlovka
Mamma Mia! Přijďte ochutnat 26. června 2019 na Náměstí Brumlovka
ty nejlepší italské delikatesy, parmskou šunku, bůvolí mozzarellu,
parmezán, olivové oleje, zmrzliny, čerstvé těstoviny, výběrovou kávu,
pizzu, seafood, pesta, antipasty a mnoho dalšího.
Vychutnejte si italské speciality a v doprovodu živé hudby se na jeden den
přeneste do slunné Itálie.

Cultural and sport events
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Budova Beta

Vyzkoušejte
novinkové letní
menu v UGO
Společně s astronomickým létem přichází nové roční období i do UGO
Freshbaru. To je plné zajímavých kombinací a nových letních chutí.
V drincích se letos setkávají melouny s tradičními ovocnými
kombinacemi, ale netradičně i s cherry rajčaty okořeněné špetkou
balsamica. Těšit se můžete na tyto kombinace drinků:
• meloun, jahody, limeta a máta
• melounový mix
• meloun a cherry rajče s balsamicem
A pokud vás potrápí hlad, můžete vyzkoušet nový Caesar wrap s kuřecím
masem, sušenými rajčaty, parmazánem a lehkou jogurtovou zálivkou.
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ugo.cz

LEHKÁ

LETNÍ LÁSKA

Filadelfie

Sushi Time nově
v BB Centru
…váš čas nejen na sushi.
Sushi Time otevřel novou provozovnu „Corner“ v budově Filadelfie.
Restaurace nabízí zhruba 20 míst k sezení a kromě sushi setů a fresh
boxů můžete ochutnat také vybraná teplá jídla. Každý den si lze pochutnat
na několika druzích polévek, například oblíbené Tom Yum, Pho Bo nebo
Pork Ramen. Rovněž pravidelně se obměňuje nabídka karí, které uspokojí
vaše chutě po exotických pokrmech.
Akce: Ukažte obsluze tento newsletter v tištěné či elektronické podobě
na svém mobilním telefonu a ke každému nákupu sushi setu nebo teplého
jídla nad 100 Kč dostanete jeden dezert zdarma. Akce platí do konce
měsíce.
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Budova Brumlovka

Balance Club
Brumlovka zve
na tenisový turnaj
KDY: neděle 28. 7. 2019 od 9:00 hod.
KDE: tenisové kurty LTC 1927 Michle
Balance Club Brumlovka chystá další ročník oblíbeného tenisového
zápolení, proto si Vás spolu se společností Passerinvest Group dovoluje
pozvat na tento již 11. ročník turnaje čtyřher – Brumlovka Tenis Cup 2019.
Počet hráčů: celkem pro 32 dvojic, pouze pro neregistrované hráče
Cena: členové Balance Clubu Brumlovka zdarma a ostatní za poplatek
300 Kč (platba probíhá na recepci Balance Clubu Brumlovka).
Vzhledem k omezené kapacitě, prosíme, registrujte se do 19. 7. 2019
na e-mailu info@balanceclub.cz.
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Budova Beta

Zastavte se
a (u)žijte si léto
v Costa Coffee
Sotva jsme se dočkali jara, už se v Costa Coffee pečlivě připravili na ještě
teplejší dny. Podle nabídky studených nápojů to vypadá, že letošní
léto bude opravdu horké. Kromě ledových káv zavála do Costa Coffee
i nabídka ovocných smoothies a mini cheesecaků. Radost vybírat,
tak přijďte ochutnat.
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costa-coffee.cz

Budova Filadelfie

dm uvádí svou
novou prémiovou
značku pánské
kosmetiky SEINZ.
Nová značka přináší moderní a svěží vítr do sortimentu pánské kosmetiky.
Design značky i složení produktů sází na jednoduchost a přímočarost.
Zkuste novinkovou řadu i Vy!
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DM drogerie

Budova Brumlovka

NovusOptik:
Chraníte svůj zrak
před slunečním
zářením?
Váš zrak potřebuje ochranu před UV zářením stejně jako Vaše pokožka.
UV záření přispívá k předčasnému stárnutí kůže a je rizikovým faktorem
řady očních onemocnění. Čím vyšší je E-SPF® index, tím lepší je UV
ochrana, kterou brýlová čočka poskytuje. Přijďte se vybavit na slunečné
dny… kompletní výběr brýlových čoček včetně poradenství naleznete
v Novus Optik v budově Brumlovka.
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novusoptik.cz

Budova Beta

Společnost DAS zve
na Yellow Ribbon
Run v Holešovicích
V úterý 25. června se koná Yellow Ribbon Run 201, tedy běh se žlutou
stužkou pomáhající lepší zaměstnatelnosti bývalých odsouzených.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany je generálním partnerem projektu
a ráda by tímto projektem poukázala na to, že brání všechny slušné lidi,
nehledě na to, zda se ve své minulosti dopustili chyby, kterou si uvědomují
a pracují na jejich nápravě.
Utečte předsudkům spolu s ostatními účastníky běhu a zapojte se!
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Budova A

Pizza v Perfect
Canteen Moneta
Money Bank
Vychutnejte si oblíbenou pizzu Margheritu nebo další druhy jako Piccante,
Prosciutto crudo, Napoletana, Quatrro Formaggi a další. Profesionální
pizzař vám nově v Perfect Canteen připraví tu nejlepší pizzu, kterou
si můžete dát přímo na místě nebo vzít s sebou do kanceláře či domů.
Směs na těsto je připravováno z originální italské mouky a i ostatní
suroviny jsou vybrané tak, aby společně vytvořily dokonalou chuť.
Na pizzu do Perfect Canteen můžete přijít každý všední den od 11:00 hod.
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perfectcanteen.cz

Budova Filadelfie

Novinka v Adams
Barbershop
Adams Barbershop nabízí od léta novou službu: „Klasický střih spojený
s peelingem vlasové pokožky Detoxi“. Tento peeling z vlasového centra
má dezinfekční, regenerující, čistící a zklidňující účinky.
Působí proti stárnutí vlasové pokožky a jeho pravidelné používání
je ideální mimo jiné pro odstranění a zamezení tvorby lupů. Peeling
je součástí služby klasického střihu. Jde jej však v salonu zakoupit i pro
domácí použití.
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adams-barbershop.cz

Budova Filadelfie

Šperkařka Jitka Kudláčková
vyzývá k pomoci Venezuele,
zkuste se zapojit i Vy
Majitelka a zakladatelka společnosti JK Jitka Kudlackova Jewels přichází
společně s Českomoravskou asociací podnikatelek s výzvou „Vzdej
se oběda pro Venezuelu“, která navazuje na humanitární projekty
organizace ADRA. „Oslovuji známé osobnosti, které na podporu akce darují
své autobiografie, knihy a CD s věnováním,“ říká česká šperkařka.
„Sama věnuji svůj osobní šperk z kolekce SOL, která je inspirována právě
Jižní Amerikou,“ dodává. Finanční prostředky z této sbírky poputují na
nákup základních potravin. Situace nenechává chladnými ani osobnosti
českého kulturního života. Výzvu podpořila například zpěvačka Leona
Machálková, herečka Kristýna Janáčková nebo operní a muzikálová
pěvkyně Tereza Mátlová.
Jak můžete pomoci Venezuele? Vzdejte se svého oběda a peníze pošlete
na konto humanitární organizace Adra 66888866/0300, variabilní symbol
397. Dárci budou slosováni a odměněni. Nebo si pořiďte designový šperk
z kolekce SOL. Více informací získáte na www.jk.cz
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