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#FARINA #BIANCO
oznacza dwa motywy przewodnie naszej Restauracji: 

#MĄKĘ, jako składnik wielu naszych dań symbolizujący 
niezobowiązującą atmosferę i wspólną biesiadę oraz 

#BIAŁY kolor - przeważający na naszych ścianach, 
rytmicznie współgrający z kuchnią, przyjazną obsługą

i industrialnym charakterem wnętrz...             

Restauracja FARINA BIANCO to w pełni klimatyzowany, 
dwupoziomowy i przestronny lokal, który został 

stworzony zarówno na potrzeby kameralnych spotkań 
jak i zorganizowanych przyjęć prywatnych

oraz firmowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy 
również "VIP Room", czyli designerską, odosobnioną salę 

mogącą pomieścić na wyłączność do 40 osób, a także 
naszą piwniczkę z ponad 30 gatunkami win i 600 
butelkami tego szlachetnego trunku - idealną na 
odosobnione spotkania biznesowe lub rodzinne,

z najbliższymi.

Nie mamy nic do ukrycia
- z otwartej na salę kuchni na poziomie +1

serwujemy klasyki kuchni włoskiej (#pizza #pasta)
i międzynarodowej, w harmonijny sposób łącząc tych, 

którzy zaglądają do nas na szybki #lunch i #burgera
z tymi, którzy odwiedzają nas na #steka, #owoce morza, 

#dobre wino, czy #single malta…

#FARINA #BIANCO
are two distinct motives for FARINA BIANCO Restaurant: 

#FARINA means we serve a flour rich menu.
Creating food to feed the soul!

#BIANCO means we have a bright airy environment. 
An environment suitable for your casual dining and 

important business meetings, large (up to 40 person) 
affair or those special intimate dining experiences.

We are FARINA BIANCO!
An open kitchen Restaurant that's boasts

international cuisine and a fully stocked wine bar.
Our worldwide flavor defines who we are.

A spacious two story restaurant with a dedicated Chef 
serving worldwide cuisine, a fully stocked wine cellar 

that is suitable for both the connoisseur
as well as the novice and wait staff

available to tend to your needs. 

Relax and enjoy while Farina Bianco
tantalizes your taste buds and satiates your hunger!

O NAS…
ABOUT US…

Poznaj nasze hotelowe lokalizacje

Discoverourother localisations



DYSKRETNA ELEGANCJA

W naszych wnętrzach na co dzień nie spotkasz pięknie wyprasowanych obrusów,
ale doświadczysz spersonalizowanej obsługi i subtelnych smaków… Chcemy
zachwycać tym co na talerzu, w filiżance, czy koktajlu. Mamy się sprawdzić w każdych
warunkach; gdy odwiedzisz nas na kawę popracować poza biurem, spotkasz się
służbowo na lunch, a także wtedy, gdy masz ważne spotkanie rodzinne, czy
biznesowe. Farina Bianco to także miejsce niezobowiązujących spotkań prywatnych
i służbowych oraz wyjątkowych event’ów, gdzie kulinaria spotykają się ze sztuką,
a nawet magią i iluzją…



PRZYJAZNA ATMOSFERA

I MIĘDZYNARODOWA KUCHNIA

Jeśli Twoi Goście oczekują przyjaznej atmosfery to dobrze trafiłeś! Nieważne, czy spotykacie się
służbowo, w celach integracyjnych, czy oficjalnie świętować kolejny sukces. Również, gdy
odwiedzisz nas prywatnie zadbamy o każdego członka Twojej rodziny, jak o naszego Przyjaciela…

To my: Farina Bianco! Wiemy, że musimy sprostać każdej okazji i uszczęśliwić wszystkich Gości.
Nasz pomysł to kuchnia włoska inspirowana międzynarodową, dlatego znajdziesz u nas nie tylko
bruschettę, szeroki wybór makaronów przygotowywanych na miejscu od podstaw oraz klasyczną
pizzę wypiekaną w piecu opalanym drewnem. U nas skosztujesz także smażonych przegrzebków,
tatara z tuńczyka, krewetek z patelni, czy steka z dojrzewającej wołowiny…



KAWIARNIA, DESERY

I… COCKTAIL BAR!

Nie zapominajmy o… słodkim zakończeniu! Farina Bianco to także cukiernia i własne
wypieki. Jeśli lubisz klasyczne Tiramisu, waniliowy crème brûlée, czy nowoczesne
„monodesery” to dobrze trafiłeś. Mamy także coś na wyjątkowe okazje, czyli torty
naszej produkcji… Do deseru lub po obfitej kolacji proponujemy kawy i herbaty na
wiele fantazyjnych sposobów…

A wieczorem? Nasz bar przypomina często cocktail bar z najsłynniejszych
europejskich stolic. Zapraszamy na znane w całej Łodzi „Sweet Dreams”, „Whisky
Rules”, czy „Zombie”, a także serwowane w dzbanach ogromne Grande Mojito, Lillet
Ponch, czy Sangrię - idealne na spotkania w większym gronie!



VIP ROOOM - NIE TYLKO DLA BIZNESU!
A jeśli szukasz wyjątkowego miejsca na prezentację służbową, uroczystą kolację,
rodzinne spotkanie, czy… huczne urodziny mamy dla Ciebie nasz VIP Room!
To wyjątkowe miejsce jest „ukryte” w zaciszach poziomu -1 naszej Restauracji.
Dysponuje osobną klimatyzacją, nagłośnieniem, łazienką, toaletą, a do tego jest
zupełnie wyciszone. Jeśli do tego dodasz pełne wyposażenie konferencyjne oraz
dedykowaną obsługę kelnerską masz wszystko czego szukasz. Nasz VIP Room mieści
do 40 osób!



SALE BANKIETOWE I KONFERENCYJNE
„TIME” ORAZ „QUALITY” –

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI!

Tak, mamy również coś w zanadrzu dla największych 
grup! Farina „Time” oraz „Quality” to dwie przestronne 
sale mieszczące łącznie do 200 osób. Designerskie 
wnętrza, ciepły klimat  i wspaniała atmosfera to 
zaledwie namiastka tego, co w nich na Was czeka.
Sale mają możliwość przedzielenia dźwiękoszczelnymi 
kurtynami, które gwarantują intymność oraz całkowite 
wyciszenie od pozostałej części restauracji. Dodatkowe 
cztery  klimatyzatory, łazienki z toaletami oraz pełne 
zaplecze kuchenne to gwarancja  satysfakcji!



U NAS ZAWSZE COŚ CIĘ 
ZASKOCZY!

• Farina Bianco to miejsce tętniące życiem. Możesz nas
odwiedzać z wielu okazji, mimo to nie możemy Ci pozwolić
się u nas nudzić! Co kilka tygodni trafisz na tematyczny
weekend, tydzień, czy ofertę dnia. 

• Nie musisz nas odwiedzać obleganego 14 lutego, aby 
zrobić niespodziankę ukochanej osobie, ponieważ dzień
zakochanych u nas to co najmniej weekend. Dzień kobiet
staje się TygoDniem, a w między czasie trafisz na tygodnie
kuchni francuskiej, włoskiej, orientalnej i innych powiązane
z międzynarodowymi świętami celebrowanymi na całym
świecie. Nie boimy się także nowych wyzwań i 
eksperymentowania w związku z czym również kulinarne
festiwale nie są nam obce.



BOGATA, MIĘDZYNARODOWA 
KARTA WIN,
PIWNICA WIN 
& WINE BOUTIQUE!

• Mamy również coś wyjątkowego dla wszystkich fanów
wyjątkowego trunku, jakim jest wino… Nie tylko bogatą
kartę win z ponad 30 pozycji, w tym kilkanaście w opcji
spróbowania „na kieliszki”, ale także winną piwniczkę, w 
której można osobiście dokonać wyboru interesującego Cię
wina przeglądając wszystkie butelki… 

• To nie wszystko! Jeśli jesteś fanem dobrego wina lub
poszukujesz dyskretnego miejsca na kameralne spotkanie
służbowe, czy rodzinne możesz właśnie tu zarezerwować
stolik! Nasza piwnica to także „Wine boutique”, czyli opcja
zakupienia wybranego wina do domu w specjalnej ofercie
cenowej…





NASZA LOKALIZACJA:

- ścisłe centrum Łodzi,
- bezpośrednio przy trasie W-Z,
- w bezpośrednim sąsiedztwie hoteli:
Boutique Hotel’s, Novotel, Ibis,
- 1 min. od ulicy Piotrkowskiej,
- 1 min. od OffPiotrkowska,
- 1 min. od Galerii Łódzkiej,
- 1 min. od Dworca Tramwajowego Centrum 
(łączącego dwie osie komunikacyjne miasta),
- 2,4 km od Muzeum Kinematografii,
- 2,5 km od stacji kolejowej Łódź Fabryczna,
- 2,6 km od Planetarium EC1,
- 2,9 km od Manufaktury,
- 3,2 km od Atlas Areny,
- 3,2 km od stacji kolejowej Łódź Kaliska,
- 6,7 km od Portu Lotniczego w Łodzi.



NASZE SUKCESY:

Jesienią 2017 roku zdobyliśmy wyjątkowe wyróżnienia w Plebiscycie Gości największego festiwalu kulinarnego
w Polsce „RESTAURANT WEEK” w aż pięciu kategoriach! Zobaczcie z których jesteśmy najbardziej dumni!



www.cfihotels.pl

FARINA BIANCO

al. Piłsudskiego 14 
90-368 Łódź 

mob.: 601 700 715
kontakt@farinabianco.pl
|rezerwacje indywidualne|

mob.: 605 102 110
a.kopczynski@farinabianco.pl
|rezerwacje grupowe, marketing|

www.farinabianco.com



★ najlepsze steki & burgery
★ amerykańskie śniadania

★ lunch dnia

al. Piłsudskiego 10
90-368 Łódź 

mob.: 607 676 207
kontakt@bistrowallstreet.pl

www.bistrowallstreet.pl

POZNAJ NASZE POZOSTAŁE RESTAURACJE

• sala bankietowa
• sala kameralna

• antresola dla dwojga

al. Politechniki 2 / róg Radwańskiej
90-563 Łódź 

mob.: 509 306 888
restauracja@gesipuch.pl

www.gesipuch.pl

# największa restauracja sushi w Łodzi 
# intymne sale VIP dla grup zorganizowanych

# nowoczesna kuchnia japońska
z elementami kuchni tajskiej

# live cooking i body sushi

al. Piłsudskiego 18
90-368 Łódź 

WKTÓRCE OTWARCIE!
OPENING SOON!


