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Informacja prasowa

Sand Hotel**** wyróżniony w międzynarodowym przewodniku 
gastronomicznym

Hotelowa Restauracja Sand{acz} jako jedyna z Kołobrzegu i regionu 
znalazła się w pierwszym polskim wydaniu Gault&Millau. Francuscy i belgi-
jscy inspektorzy wysoko ocenili kunszt Wojciecha Kempy – Szefa Kuchni 
Sand Hotel****.

Gault&Millau to przewodnik kulinarny, który 

po raz pierwszy ukazał się 50 lat temu we 

Francji. Obecnie można jego wydania znaleźć 

w 9 krajach. Właśnie ukazało się lokalne 

wydanie rekomendujące wyjątkowe restaura-

cje w Polsce, nieliczne jak na łącznie ok. 16 tys. 

w kraju. Oceniało je wyszkolone grono 

ekspertów z Polski, Francji i Belgii, którzy 

korzystali z restauracji anonimowo. Dzięki 

temu ocena jest obiektywna, ponieważ byli 

traktowani jak „codzienni” Goście. Wśród 

rekomendowanych miejsc znalazła się 

hotelowa restauracja Sand{acz} – jak nazwa 

wskazuje – specjalizująca się w daniach z ryb. 

Degustatorzy docenili także szeroką kartę win, 

słodkości oraz korespondujący wystrój wnętrz – nowoczesny i elegancki.

„Przygodę z gotowaniem rozpocząłem kilkanaście lat temu, a w Restauracji Sand{acz} pracuję od 

samego początku. Zaczynałem jako kucharz, potem byłem zastępcą szefa kuchni, a od półtora 

roku mogę proponować Gościom swoje autorskie potrawy. A znalezienie się wśród 250 najlep-

szych restauracji w Polsce to dla mnie i całego zespołu wielki zaszczyt.” – komentuje Wojciech 

Kempa, Szef Kuchni Restauracji Sand{acz}.

O deweloperze

Zdrojowa Invest & Hotels to dynamicznie rozwijający się rodzinny, holding 

dewelopersko-hotelarski wywodzący się z Kołobrzegu i skoncentrowany na kurortach. 

Obecnie ma otwartych 6 obiektów nad morzem i w górach, w tym najnowsze Cristal Resort 

Szklarska Poręba, Boulevard Ustronie Morskie i kołobrzeski Diune Hotel*****. Wszystkie 

lokalizuje tylko w najlepszych lokalizacjach, a wyróżniają się architekturą i stylowymi 

wnętrzami, z lokalnymi akcentami.

Zdrojowa to pionier i lider condo hoteli oraz największy deweloper dochodowych 

apartamentów wakacyjnych w Polsce z ponad 400-osobową kadrą.

Zdrojowa jest również grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki 

i środowisko w ramach programów Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Aktualnie buduje największy kompleks hotelowo-apartamentowy na Wybrzeżu – Baltic 

Park Molo, z „Radisson Blu Resort, Świnoujście”, pierwszym hotelem w Polsce budowanym 

zgodnie z certy�kacją ekologiczną LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Więcej informacji na: www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij logotypy i zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 

www.zdrojowainvest.pl

zakładka: Biuro Prasowe >> Pobierz multimedia

Wojciech Kempa – Szef Kuchni Sand Hotel****
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