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o restauracji

PaTaThai to koncept 
restauracyjny oferujący 
najwyższej jakości, 
tradycyjną tajską kuchnię.
 
Nowoczesne wnętrza naszych lokali połączone  
z otwartą kuchnią kreują swobodną atmosferę  
oraz dostarczają wyjątkowe doznania kulinarne.
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o restauracji

W restauracji PaTaThai 
dania tworzone są przez 
wybitnych szefów kuchni 
z Tajlandii bazujących 
na najwyższej jakości, 
oryginalnych produktach. 

Szefowie rozpoczynali swoją przygodę w restauracjach 
w rodzimych miastach w Tajlandii, aby później doskonalić 
swoją technikę w prestiżowych miejscach w m.in.
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dubaju czy Londynie. 
To połączenie doświadczeń sprawia, że dania serwowane 
w PaTaThai są autentyczne, a jednocześnie na najwyższym 
poziomie.
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o restauracji

Goście mają 
niebywałą okazję 
poznać prawdziwe 
smaki Tajlandii, 

wybierając spośród pozycji mięsnych, 
wegetariańskich i owoców morza.
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o restauracji

Oferta win 
dopasowana 
do charakteru 
kuchni tajskiej,

powstała przy współpracy z doświadczonym 
zespołem z WINEONLINE.

Karta win opracowana przez doświadczonych 
i nagradzanych sommelierów z najwyższym 
stopniem certyfi kowania Wine and Spirit 
Educational Trust (WSET).
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o restauracji

Perfekcyjnym 
uzupełnieniem 
jest oferta barowa, 

przygotowana przez doświadczonych 
barmanów, z propozycjami autorskich  
koktajli i moktajli, a także pozostałych  
alkoholi i napojów na każdą okazję.
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IMPREZY I PRZYJĘCIA 

Oferujemy profesjonalną  
i kompleksową obsługę 

począwszy od indywidualnie spersonalizowanego  
zestawu menu, poprzez aranżacje i wystrój sali  
oraz pomoc na każdym etapie współpracy. 

Nasze w pełni wyposażone, stylowo wykończone  
wnętrza mogą przybrać dowolny charakter  
w zależności od potrzeb i oczekiwań. 
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Imprezy pry watne

PaTaThai to świetne miejsce na: 

• imprezy urodzinowe,

• imprezy imieninowe,

• przyjęcia rodzinne,

• rocznice,

• baby shower,

• prywatne kolacje.

Imprezy firmowe

PaTaThai to idealne miejsce na: 

• spotkania biznesowe, 

• przyjęcia firmowe.

Sprzęt audiowizualny dostępny do Państ wa dyspozycji.



13

imprezy i przyjęcia

Spełnimy każde Twoje życzenie!

Istnieje możliwość zaplanowania dodatkowych atrakcji 
takich jak muzyka na żywo, pokazy barmańskie,  
spotkanie motywacyjne ze znaną osobą i wiele innych. 

Istnieje również możliwość 
rezerwacji restauracji  
na wyłączność. 

Przestrzeń restauracji możemy aranżować w dowolny sposób  
w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta. 

kol acyjny 1 stó ł kol acyjny 2 sto ły kol acyjny 4 sto ły

PODKOWA KONFERENCYJNY STOLIKI K AWOWE

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od charakteru imprezy,
 ilości osób i wybranego menu.
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ABONAMENT Y LUNCH 

Specjalna oferta dla firm  
oraz osób indywidualnych. 

Oferta abonamentowa lunch w specjalnej cenie  
w wybranym okresie. 

Personalizujemy ofertę w zależności od długości okresu  
oraz liczby osób dla których przeznaczony jest abonament. 

CATERING

Catering, który dowozimy  
do ustalonego miejsca, 

pozwoli Ci zaoszczędzić cenny czas. 

Zaproponujemy wyjątkowe potrawy, aby Twoje przyjęcie 
było niezapomniane. Zapewnimy obsługę kelnerską.
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K O N T A K T

RADOM@PATATHAI.PL 

TEL: 574 102 105

WWW.PATATAHI.PL
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