
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 poniedziałku 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.  



Morskie SPA 
 

 

Morskie Spa to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa, w którym 

odnajdziesz spokój, równowagę. Każdy kto kocha morze, właśnie tutaj 

odnajdzie wewnętrzne ukojenie. Ideą naszego Spa jest odpowiedź na 

potrzeby ciała, duszy i umysłu. To miejsce, zaprojektowane w taki sposób, 

aby regeneracja i relaks, stały się kwintesencją udanego wypoczynku. 

Chcąc przywrócić w Państwa życiu wewnętrzną harmonię i spokój, 

stworzyliśmy przestrzeń, w której wnętrza tworzą prawdziwy nadmorski klimat. 

 

Nasze gabinety zaaranżowane są tak, abyś poczuł się jak na plaży. Subtelne kolory ścian, delikatne 

ciepłe światło oraz unoszący się zapach morza sprawi, że przeniesiesz się do krainy błogiej 

przyjemności.   

 

 

 

 

RORU SUSHI 
 

"Kiedy pasja staje się Twoją pracą, wtedy życie 

ma sens. Inaczej wegetujemy z dnia na dzień"  

 

Mieliśmy to szczęście i połączyliśmy pracę z pasją ale dodaliśmy do tego również świadomość. Jesteśmy 

czwórką przyjaciół z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynkach gastronomicznych, z niekończącą się 

chęcią do odkrywania wszystkiego co nowe i smaczne, a do tego jesteśmy świadomi globalnych zmian 

spowodowanych istnieniem człowieka. Jako przedsiębiorcy inwestujemy w naszą Planetę i staramy się 

korzystać tylko z rzeczy biodegradowalnych i ekologicznych. 

 

 

 

 

ARKADY CAFE  

 

Chcesz spędzić wyjątkowy czas ze znajomymi  w samym sercu 

Krakowa? Arkady Cafe & Cocktail bar to idealne miejsce 

dla Ciebie! Autorskie koktajle, zimne piwo, pyszna kawa, 

smoothie, desery i wiele wiele więcej! A do tego zniżka 15 % 

na wszystko dla studentów mieszkających w Livinnx! Możesz 

spędzić czas w naszych letnich ogródkach położonych na 

płycie rynku, w podcieniach sukiennic. Możesz także zejść do 

podziemnej część naszego lokalu, gdzie znajdziesz idealne 

miejsce na randkę, jak również gry planszowe, które umilą cI 

wieczór.  

Jeśli potrzebujesz prywatności, to kameralna sala VIP 

położona w urokliwych podziemiach czeka na Ciebie!  Świetne miejsce by urządzić imprezę urodzinową 

lub świętować zdany egzamin! Zapraszamy! I pamiętaj o zniżce       

 

 

 



TURLAJ KLOPSA 

 

Turlaj Klopsa to foodtruck, który powstał z pasji do 

zdrowego stylu życia. Serwujemy dania i desery 

przygotowane  z największa dbałością o walory 

smakowe i odżywcze. Posiłki w naszym foodtrucku są w 

100% roślinne, naturalnie bezglutenowe, nie zawierają 

cukru i są przygotowane bez smażenia. Naszym głównym 

produktem są dania obiadowe składające się z 3 

części: bazy, sosu i roślinnych klopsów.  Dla fanów 

słodkości przygotowaliśmy także całkowicie 'legalny' 

deser dnia, który można jeść bez wyrzutów sumienia :)  

Wszystkie składniki w naszej kuchni dobieramy starannie- 

tak, aby dania zawierały jak najwięcej substancji odżywczych w pozytywny sposób wpływających na 

nasze zdrowie. Biały ryż zastępujemy pełnym antyoksydantów ryżem czarnym, a zwykły makaron- 

spaghetti ukręconym z marchewki. Podajemy także skład i kaloryczność każdej pozycji w menu. U nas 

wiesz co jesz! 

 

 

OGRÓD KULINARNY 

 

Masz ochotę na prawdziwą włoską pizzę, na włoskiej mące z najwyższej 

jakości składnikami? To u Nas. Masz ochotę spróbować Polskiej kuchni 

lub pysznego makaronu? To także u Nas. 

Ponadto największy wybór oferty lunchowej na Zabłociu - skomponuj 

swój zestaw z 8 dostępnych potraw i codziennie jedz dokładnie to na 

co masz ochotę! 

A wieczorem zapraszamy na craftowe piwo z przyjaciółmi lub karafkę 

wina z drugą połówką! 

 

 

 

Shuttle 4 You 

 

Shuttle 4 You to dynamiczna firma oferująca prywatne 

wycieczki i transfery samochodowe na terenie południowej 

Polski i nie tylko. Specjalizujemy się w przewozach osób do 

najważniejszych miejsc turystycznych, takich jak Auschwitz-

Birkenau, Kopalnia Soli w Wieliczce, Zakopane, 

Wadowice i Częstochowa. Odbierzemy Cię z każdego 

miejsca i pomożemy dostać się na każde lotnisko w Polsce. 

To, co odróżnia nas od konkurencji, to oddanie i 

zaangażowanie w naszą pracę. Wyróżniamy się wysoką 

jakością usług, zapewniamy bezpieczeństwo, poufność i 

komfort, co jest bardzo ważne podczas dalekich podróży. 

Gwarantujemy pełen profesjonalizm naszych 

anglojęzycznych kierowców i personelu. Zachęcamy do 

zapoznania się z naszą pełną ofertą.  

 

 



Fit & Healthy 

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty naszej restauracji 

Fit&Healthy! Znajdujemy się na terenie krakowskiej Gazowni przy ul. 

Gazowej! Oferujemy Państwu smaczną, obfitującą w warzywa i 

naturalnego pochodzenia składniki potraw, aby karmić Was 

wyłącznie tym, co zdrowe tak, jak to tylko możliwe! Sami przyrządzamy 

to, co tylko da się samodzielnie i własnoręcznie przyrządzić: 

marynata i sosy do mięs i sałatek jest naszego autorstwa, pasta 

jajeczna, pasztet a także desery - wszystko przyrządzamy i pieczemy 

na miejscu!  W naszym menu proponujemy Państwu tylko to, co 

chodziło lub rosło, a nie to, co zostało wyhodowane bądź 

wyprodukowane! Staramy się, aby nasze menu zaspokajało nawet 

najwykwintniejsze gusta tych, którzy jedzą potrawy mięsne jak i 

wegetarian! A bogatą ofertę naszych potraw uzupełniają desery własnego wyrobu, wraz z kawą 

wypalaną w samej stolicy Włoch!  

Zależy nam bowiem na zdrowiu naszych Klientów, jak na własnym! Zapraszamy na pożywne śniadania, 

sycące lunche i obiady, w których sie specjalizujemy, a także na smakowite drugie śniadanka, 

lekkostrawne przekąski oraz napoje na ciepło i zimno:) Aby się przekonać, wystarczy przyjść i spróbować!  

 

 

 

 

BOWLO 
 

Bowlo to bistro połączone z kawiarnią - znajdziecie tutaj śniadania, bowle 

(miski) w różnych odsłonach, a także pyszne ciasta i aromatyczną kawę. Do 

tego zdrowe soki wyciskane metodą coldpress. 

Co tydzień wprowadzamy nowe menu lunchowe z opcją wegetariańską do 

wyboru. 

 

 

 

 

 


