
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boom Boxing Studio 

 
Świadczymy usługi sportowe uwzględniając naukę sztuk walki (Muaythai, 

Kickboxing, MMA). W naszej ofercie można, również znaleźć zajęcia z 

mobility. 

 

 

 

Emalia Zabłocie 
 

Zapraszamy do smakowania, drinkowania i korzystania z Emalii! W pierwszej 

kolejności stawiamy na pyszną polską kuchnię, którą łączymy z 

międzynarodowymi smakami. Kochamy produkty z małopolski, regionalne 

jaja z wolnego wybiegu, masło i mięso najlepszej jakości.  

 

 

 

Kantyna Zabłocie 

 
Jesteśmy nowoczesną włoska pizzerią. Używamy wyłącznie oryginalnych 

produktów importowanych wprost z serca Italii. Szukacie klasycznych 

włoskich smaków, czy chcecie trochę poeksperymentować? Niezależnie od 

tego na co macie dzisiaj ochotę, zapraszamy na pizzę, śniadania, 

przystawki, zupy, pasty i desery. Nie wyobrażamy sobie prawdziwej uczty bez 

kieliszka dobrego wina, dlatego wyselekcjonowaliśmy dla Was nasze 

ulubione pozycje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANOA 

 
Zapraszamy Was wegańsko-wegetariańskiej restauracji na krakowskim  

Zabłociu! MANOA Green Resto Bar to miejsce, gdzie z połączenia 

pasji do świadomego odżywiania i troski o przyszłość środowiska 

naturalnego powstała unikatowa i przyjazna przestrzeń. Codziennie w 

karcie coś świeżego i pożywnego – lunche, bowle, tortille, desery i napoje  

z sezonowych produktów, które możecie miksować zgodnie z własnymi  

gustami i fantazją.  

 

Ponadto zapraszamy na regularne warsztaty i zielone eventy organizowane przez naszą ekipę i 

zaprzyjaźnionych specjalistów. 

Wpadajcie po dawkę zdrowych pyszności od ponieziałku do piątku od 8:00 do 20:00 oraz weekendy 

od 9:00 do 20:00. 

 

 

 

Piec na Zabłociu 

 
Zapraszamy na śniadania, pizzę neapolitańską i makarony.  

Restauracja jest czynna codziennie w godz:  

niedziela- czwartek:od 8 do 21  

piątek- sobota: od 8 do 22  

Rozmawiamy w języku włoskim i angielskim.  

 

 

 

Talerz Polish Restaurant 

 
Tematem przewodnim naszych talerzy jest kuchnia polska, 

którą chcemy przedstawić w wyjątkowej odsłonie. Tworzymy 

miejsce przyjazne dla każdego kto kocha kuchnie, ale i coś 

więcej... Szef kuchni Marcin Wiśniewski prezentuje nie tylko 

niebanalny smak na talerzu, ale również sztukę. 

Zainspirowany naturą, swoje dania tworzy z sezonowych 

produktów. Połączenie tradycji z nowoczesnością oraz 

jakości z wyjątkową niezobowiązującą atmosferą "Talerza" pragnie karmić Was każdego dnia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Piato 

 
Przytulne wnętrze, otwarty i zaangażowany zespół i kuchnia, która z 

równą dbałością przygotowuje najprostsze włoskie klasyczne dania, 

jak i zaskakujące, rzadko spotykane połączenia smaków 

proponowane przez szefa kuchni. Miejsce, łączące tradycje 

włoskiego jedzenia i spędzania czasu z nieposkromioną 

kreatywnością na talerzach i w kieliszkach. 

 

 

Primo 

 
 

Naszą podstawą jest kuchnia włoska ale w bardziej nowoczesnym 

można by rzec - naszym autorskim wydaniu. Jesteśmy jedną z 

niewielu restauracji w Polsce, w których ciasto do pizzy nie jest 

przygotowywane na drożdżach, lecz na zakwasie pszennym. 

Zakwas ma już 31 lat przez co jest niezwykle stabilny. Przepis to 

nasz sekret, aczkolwiek to czym śmiało możemy się pochwalić to 

fakt, że ciasto dojrzewa naturalnie przez 48 godzin i to dzięki temu 

procesowi i sekretnemu składnikowi pizza jest tak wyjątkowa: lekka i 

ultracienka. 

 

W Primo oprócz pizzy i makaronu zjecie najlepszej jakości polskie, sezonowane mięsa, świeże owoce 

morza oraz wędliny - prosto z Włoch. 

W Primo panuje pozytywna i przyjazna atmosfera, co zawdzięczamy miłemu i profesjonalnemu zespołowi. 

Wszystko to na Starym Podgórzu, zaraz obok kładki Ojca Bernatka. 

 

Z resztą... sami musicie zobaczyć i spróbować, bo warto! :) 

 

 

Mocak Cafe 
 

 

Można tu napić się wspaniałej kawy, kolorowego drinka, uciec od 

gwaru miasta i zatłoczonych klubów. To znakomite miejsce, aby 

spokojnie popracować z laptopem, poczytać dobrą książkę albo 

porozmawiać o interesach. W ciepłe dni można skorzystać z 

zacisznego ogródka. 

 

 

Moda na sukces 
 

 

Moda Na Sukces powstała z myślą o tych, którzy chcą spędzić 

czas w niezwykłym i wyjątkowym miejscu, w którym zadbamy nie 

tylko o ciało, ale również o duszę. 

Przychodząc do nas doświadczysz nie tylko profesjonalizmu ze 

strony stylistek, ale także odpoczniesz z kubkiem dobrej kawy czy herbaty.  


