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STACJA FOOD HALL

w jednym miejscu!



RESTAURACJI
czyli kuchnie

z różnych
zakątków świata

17

BARÓW
a każdy posiadający
unikatowy charakter

5

STREF
dostosowanych do

potrzeb naszych
Gości

6

MIEJSCE
w  którym każdy
znajdzie coś dla

siebie!

1

Jedna z największych przestrzeni eventowych w Trójmieście,
łącząca  w sobie ofertę gastronomiczną, barową i eventową!



Stacja Food Hall to 17 restauracji,
w których serwowane są najlepsze
przysmaki z całego świata, a zróżnicowana
oferta gastronomiczna jest w stanie zaspokoić
oczekiwania najbardziej wymagających Gości.

Przestrzeń ta, wraz z jej konceptami
kulinarnymi i Barem Cenralnym, stanowi
doskonałe dopełnienie do ramowych
wydarzeń organizowanych
na terenie obiektu. 

strefa
kulinarna01. 

19 konceptów 

02. 
Bar Centarlny 

03. 
Spotkania 
z przyjaciółmi 

04. 
Zróżnicowana
kuchnia 

05. 
Szeroki wybór
alkoholi 



W tej zaaranżowanej w stylu art deco przestrzni
z barem, spędzisz swój czas na najwyższym
poziomie.

Spotkania firmowe, wydarzenia muzyczne,
spektakle, imprezy okazjonalne i bankiety,
a nawet burleska?
 
Oczywiście!

Bo Peron 5, to także
sala koncertowo-eventowa,
posiadająca imponujące
możliwości aranżacji.

event
space

01.
Eventy firmowe 

02.
Bankiety 

03.
Spotkania
integracyjne 

04.
Kolacje z
muzyką na
żywo

05.
Sesje
fotograficzne
i plany filmowe 

06.
Co-working 

07.
Pokazy mody 

08.
SPEKTAKLE
I SHOW



Kolejny bar Stacji Food Hall,
który oferuje bardziej swobodną atmosferę.

Nietuzinkowy wystrój z wbudowanym
wagonem SKM, muzyka funky i wygodne
fotele zapewnią relaks po ciężkim dniu pracy
lub najbardziej odpowiednią przestrzeń na
wyjście wraz z przyjaciółmi.

A kreatywna obsługa barmańska
zawsze doskonałe koktajle
w stylu tiki! 

bar & fun01. 
wyjątkowo
swobodna
atmosfera 

02. 
street'owy
wystrój 

03. 
wyśmienite
koktajle

04. 
MOŻLIWOŚĆ
REZERWACJI 
całej
przestrzeni



Najmłodsza strefa w Stacji Food Hall!

Znajduje się tu bar piwny z ofertą kraftowych
piw z całego świata.

Dodatkowo, przestrzeń przystosowana jest do
transmisji rozgrywek sportowych,
emitowanych z czterech telewizorów oraz, w
przypadku większych wydarzeń - także na
telebimie.

sport & beer01. 
SZEROKA OFERTA
KRAFTOWYCH
PIW Z CAŁEGO
ŚWIATA 

02. 
TRANMISJA
ROZGRYWEK
SPORTOWYCH 

03. 
CZYNNE 7 DNI
W TYGODNIU

04. 
MOżLIWOŚĆ
REZERWACJI 
całej
przestrzeni

THE BEER SPOTTHE BEER SPOTTHE BEER SPOT



Bar sezonowy Stacji Food Hall,
na dachu Galerii Metropolia,
to idealna przestrzeń na organizację
imprezy plenerowej dla firmy.

Widok na Wrzeszcz dodaje miejscu uroku
i stwarza niepowtarzalny klimat, w samym
środku miasta.

W tle zawsze rozbrzmiewa muzyka, a w
powietrzu unosi się zapach pysznego jedzenia. 

Miejsce wyposażone jest
w oddzielny bar, grill oraz nagłośnienie i scenę!

bar
na dachu01. 

NAJLEPSZY
WIDOK

02. 
SWOBODNA
ATMOSFERA 

03. 
LETNIE
KONCERTY
NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU

04. 
MOżLIWOŚĆ
REZERWACJI 
całej
przestrzeni

barbar
na dachuna dachu



organizujemy spotkanie kulinarne, zarówno dla
kameralnych jak i dużych grup. Gwarantujemy domową
atmosferę, dobrą muzykę, świetną zabawę i najlepsze
jedzenie w mieście!

Livecooking

Zorganizuj wieczór z szefem kuchni. Poznaj tajniki
przygotowania najbardziej wykwintach potraw,
a później degustuj je do woli. Wszystko w jednej,
w pełni zaaranżowanej przestrzeni.

Warsztaty kulinarne

Od nauki gotowania, łączenia składników 
i odpowiedniej prezentacji potraw, aż do degustacji
przygotowanego wspólnie menu. Wszystko to znajdziesz
w przestrzeni The Kitchen. Zaaranżujemy ją dla Ciebie
zgodnie z Twoimi wymaganiami. 

01. Integracje w formie warsztatów kulinarnych
02. Firmowa integracja z live cookingiem
03. Degustacje menu wybranego szefa kuchni
04. Food pairingi i degustacje alkoholi
05. Food stylizacje
06. Oferta dla dzieci (warsztaty, urodziny)

thekitchen@stacjafoodhall.pl



oferta rozrywki

w obiekcie



Dobre miejsce
dla biznesu

 
STACJA FOOD HALL
GALERIA METROPOLIA | POZIOM +2
UL. J. KILIŃSKIEGO 4
GDAŃSK WRZESZCZ

kontakt:
eventy@stacjafoodhall.pl

                     
www.stacjafoodhall.pl


