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 Sand{acz} to restauracja hotelowa 
Sand Hotel**** w Kołobrzegu, 
który znajduje się w centrum 

dzielnicy uzdrowiskowej, niespełna 150 
m od morza. Ale to nie tylko restauracja, 
to znaczące miejsce na kulinarnej mapie 
Polski. Sand{acz} został wyróżniony 
m.in. w prestiżowym konkursie Wine 
& Food Noble Night 2009. 

W kuchni króluje Armando, ma-
estro restauracji, który doskonalił 
sztukę kulinarną na luksusowych 
jachtach w Monte Carlo i San Remo. 
Masz ochotę na wyjątkowe da-
nie – nasz szef kuchni lubi 
improwizować i na pewno 
Cię zaskoczy. Próbowałeś 
kiedyś stek wołowy Ville 
Royal z sosem soubise lub 
medaliony z ryby piły 
z warzywami à la Chef?

Sand{acz} to restauracja 
inna niż wszystkie. Miejsce 
stylowe i nowoczesne, w którym cze-
kają na Gości wysmakowane dania 
podane w oryginalny sposób. W San-
d{acz}u nic nie jest przypadkowe, tu 
każdy detal decyduje o niebanalnym 
charakterze restauracji. Umiejętne po-
łączenie kuchni polskiej i międzyna-
rodowej, zwłaszcza śródziemnomor-
skiej, tradycyjnej i witalnej, to przepis 
na styl. 

Restauracja Sand Hotel**** impo-
nuje bogactwem smaków. Każdy wy-
bierze tu coś dla siebie – włoskie prze-
kąski, wyborne francuskie wina i wy-
myślne koktajle, świeże soki z egzo-

tycznych owoców, oryginalne pasty, 
dania z bałtyckich i oceanicznych ryb, 
owoców morza, a także potrawy we-
getariańskie. A królik po prowansal-
sku podany na purée truflowym, 
grillowany homar z karmelizowanym 
ananasem i karczochami alla Romana 
czy Bavarese z owocami – to z kolei 
niektóre z propozycji à la carte. 

Dla odwiedzających restaurację po 
raz pierwszy szczególnie rekomendu-
jemy menu degustacyjne, zwieńczone 
deserami. Zawsze świeże ryby i owo-

ce morza z najdalszych zakąt-
ków świata to kolejny z wy-

różników.
Jedzenie to prawdziwy 

rytuał i zasługuje na spe-
cjalną oprawę, a gotowa-
nie to filozofia, dlatego 

restauracja stawia na naj-
lepszych kucharzy i najwyż-

szej jakości produkty. Pozwól 
poprowadzić się przez świat rozkoszy 
dla podniebienia…

Restauracja Sand Hotel**** to rów-
nież idealne miejsce na spotkania biz-
nesowe, imprezy integracyjne i oko-
licznościowe. Niepowtarzalny klimat 
tworzą niebanalne wnętrza, stylowe 
oświetlenie, designerski bar i muzyka 
jazzowa na żywo. Wstąp na „biznes 
lunch”, a w prestiżowej atmosferze 
i przy wyśmienitej kuchni będziesz 
mógł porozmawiać z kontrahentem. 
Zorganizuj imprezę, a zrelaksujesz się 
przy rozrywkowej muzyce i wyszuka-
nych drinkach.
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INFO
Restauracja 
Sand{acz}
Sand Hotel**** Kołobrzeg

Restauracja inna  
niż wszystkie
www.sandhotel.pl
 (48 94) 35 34 100
faks: (48 94) 35 34 105
e-mail: rezerwacja@sandhotel.pl
ul. Zdrojowa 3; 78-100 Kołobrzeg
liczba miejsc  � � � � � � � � 120 wewnątrz
� � � � � � � � � � � � � � � 40 w letnim ogródku

Kuchnia: połączenie kuchni polskiej 
i międzynarodowej, w szczególności 
śródziemnomorskiej (francuska, 
włoska, grecka, bałkańska). Zawsze 
świeże ryby i owoce morza z różnych 
zakątków świata. Śniadania, lunche, 
biznesowe kolacje, przyjęcia 
okolicznościowe, bankiety.

Atrakcje: sala wielofunkcyjna z 
ekranem projekcyjnym, sala VIP, 
muzyka fortepianowa na żywo, 
darmowy bezprzewodowy internet, 
ogródek letni

Dzieci: specjalne menu, krzesełka, 
zabawki, kolorowanki

Na szczególną uwagę zasługuje po-
łączenie pobytów pakietowych Sand 
Hotel**** z ofertą restauracji. Gotowa-
nie z Armando czy pakiet z zabiegami 
SPA wspaniale uzupełniają się ze spe-
cjalnie dobranymi, zdrowymi i smacz-
nymi daniami oraz witalnymi napoja-
mi. Sand Hotel****, daje możliwość 
nauki i jednocześnie zabawy kulinar-
nej z Armando oraz zapewni Ci wy-
śmienitą kondycję, smukłą sylwetkę, 
doskonały nastrój, wewnętrzny spokój, 
satysfakcję i doznania smakowe...


