
 

 

 
 

Słony Spichlerz – Restaurant Market na wyspie smaków.  

Nowe serce trójmiejskiej gastronomii już otwarte. 
 

15 marca 2019 Trójmiasto zyskało nową mekkę kulinarną, i to dosłownie.  

 

W wyjątkowej inwestycji Deo Plaza na gdańskiej Wyspie Spichrzów, otworzył się nowy 

koncept restauracyjny Słony Spichlerz – Restaurant Market, który jako pierwszy w 

Trójmieście połączył pod jednym dachem lokalnych i ponadlokalnych restauratorów. Słony 

Spichlerz jako część odnowionego zabytkowego spichlerza Deo Gloria skierowany jest do 

wielbicieli międzynarodowych kulinariów, poszukiwaczy sezonowych przysmaków i 

miłośników dobrej kuchni  – oferta Spichlerza odpowie na potrzeby każdego podniebienia. 

 

Wyspa Spichrzów stała się wyspą smaków, a w Słonym Spichlerzu doświadczymy kreatywnej 

kuchni polskiej z ponadczasowymi frykasami, popularnymi polskimi i międzynarodowymi 

przekąskami, zawitamy do Włoch, Japonii, Azji, Meksyku i Indii. Rozpoczniemy dzień od 

pysznych śniadań, zanurzymy widelec w autorskich słodkościach, zakochamy się w ręcznie 

wyrabianych, naturalnych lodach. Mięsożercy skosztują najlepszej wołowiny, miłośnicy 

morskich smaków wpadną na świeżą rybę hodowaną w źródlanej wodzie lub odłowioną w 

morzu. Dla wegetarian  i wegan szykowane są dania z wielu zakątków świata z pełnego 

wachlarza sezonowych warzyw. 

 

Restauratorzy Słonego Spichlerza: 

Bangkuk by Thai Thai | serwuje autentyczne tajskie smaki 

 

Błogo Cakes & Sweets | domowe wypieki i ciasta, niebiańskie słodkości i błogie śniadania 

 

Chwila Moment Gdańsk | pyszne śniadania z wielu zakątków świata oraz michy  

wypełnione smakami kuchni świata, bogactwo mezze 

 

Czerwony Piec | wyśmienita oryginalna włoska pizza na cienkim cieście 

Delisfish | królestwo grillowanych ryb i owoców morza, rybne tapasy prosto z kutra 

Gwar | polskie frykasy, przekąski i specjały od serca 



 

Ramen & Sushi by Mitsuro | esencja Japonii - ramen w wielu odsłonach i mistrzowskie 

sushi 

Sexy Bull | sexy burgery z najlepszą wołowiną  

Vegemadre | kulinarna podróż po świecie warzyw  

 

Wysokiej jakości jedzenia, pochodzącego z uznanych restauracji i bistr, odpowiadają 

atrakcyjne ceny.  

 

Wyróżnikiem oferty Spichlerza są również godziny jego otwarcia – to nowa jakość w 

trójmiejskiej gastronomii. Słony Spichlerz funkcjonuje w systemie niemalże całodobowym - 

część przestrzeni będzie udostępniania od godziny 8.00 na śniadania, a w weekendy całość 

będzie czynna do późnych godzin nocnych, czyli do 3.00 (nad ranem). GWAR - restauracja 

serwująca polskie frykasy, zlokalizowana na 1 piętrze zamykać się będzie na zaledwie 4 

godziny w przeciągu doby, funkcjonując w systemie 20/24 h.  

 

Inspirowane popularnymi food hallami wnętrze pomieści ponad 300 osób na ok 1000 m2. W 

trzech salach i dwóch ogródkach toczyć się będzie intensywne życie dzienne i nocne, 

wzmacniane przez liczne wydarzenia kulinarne i muzyczne. Słony Spichlerz to nie tylko 

wyjątkowy koncept gastronomiczny, ale i popularne miejsce spotkań, tętniące życiem o każdej 

porze, promujące sztukę kulinarną poprzez działania warsztatowe, akcje typu live cooking, 

spotkania z szefami kuchni, wydarzenia specjalne. 

 

 

 

Słony Spichlerz – Restaurant Market  

Deo Plaza ul. Chmielna 10-25, 80-748 Gdańsk 

www.slonyspichlerz.pl 

pr@słonyspichlerz.pl 

www.facebook.com/slonyspichlerz 

www.instagram.com/slonyspichlerz 
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