
Gdynia 2015



Na dwóch poziomach InfoBoxu rozgościły się Chwila i Moment. 

To nowa koncepcja kulinarna, której nadrzędnym przesłaniem 

jest: "zwolnij, zatrzymaj się na chwilę, moment i rozkoszuj się 

tym co dla Was przygotowaliśmy".

- CHWILA -

Chwila to piekarnia, która używa tylko francuskich mąk, a pie- 

czywo wypiekane na miejscu zawiera tylko naturalne składniki. 

Większość chlebów i bagietek robiona jest na zakwasie. Poza 

pieczywem Chwila wypieka również przeróżne słodkości – 

brioche, chałki, drożdżówki, croissanty… w ofercie nie brakuje 

konkretnych pozycji – śniadania, tarty czy quiche.



- MOMENT -

Na pierwszym piętrze ulokowała się restauracja Moment, 

w której poza potrawami grillowanymi oferuje bogaty wybór 

sałat, zupy oraz burgerów w oryginalnych kompozycjach. 

Nie skrywamy naszej pasji do gotowania z tego tez względu 

nasza kuchnia jest całkowicie otwarta, a nasi kucharze przygo- 

towują wszystkie potrawy od podstaw na oczach gości. Wszys- 

tkie dania składają się z produktów najwyższej jakości i pochodzą 

od sprawdzonych producentów.

W każdy weekend gramy na żywo, oferujemy świetny wybór piw 

regionalnych, win oraz drinków.



Wychodząc naprzeciw Państwa wszelkim oczekiwaniom mamy kilka propozycji współpracy, ale też 

jes- teśmy otwarci na wszelkie niestandardowe pomysły. Nasza kuchnia słynie z tego, że jej Szef jest 

pasjonatem zdrowego gotowania. Potrawy ze składników najwyższej jakości, kompozycje wegańskie, 

wegeta- riańskie, ale też szeroka oferta dla mięsożerców. Naszą cechą charakterystyczną jest to, że 

wszystko robimy sami, na miejscu. Kur nie hodujemy, ale wszelkie sosy, składniki, marynaty – robimy 

sami, bez alfabetycznych dodatków polepszających smak.

Zapraszamy do nas, ale też dowozimy. Istnieje możliwość organizacji spotkań lunchowych z wcześniej 

przygotowanym menu. Możemy też dostarczyć jedzenie we wskazane miejsce. 

Wystarczy się z nami skontaktować i omówić szczegóły. 

LUNCH

Chwila Moment BIZNESOWO



Propozycja ta dotyczy zarówno pory obiadowej, jak i śniadaniowej. Pyszne wypieki dla gości w Waszej 

firmie? Nic tak nie komponuje się z porannym zapachem kawy jak zapach świeżych drożdżówek. Zaskocz 

swoich pracowników i gości firmy – zamów u nas codzienną dostawę wypieków, a założymy się, że efek- 

tywność pracy wzrośnie… o zadowoleniu nie wspominamy.

Chwila Moment mieści się w budynku Gdynia InfoBox. Dzięki temu sąsiedztwu możemy Państwu 

zaproponować organizację konferencji, szkoleń, czy innego rodzaju oficjalnego spotkania wykorzystując 

do tego zaplecze InfoBoxu. Restauracja zadba o przerwy kawowe, lunch, czy inne atrybuty osładzające 

spotkania. 

Realizując dla Państwa projekty zawsze proponujemy niestandardowe rozwiązania audiowizualne oraz 

wysokiej jakości sprzęt konferencyjny. 

A może ŚNIADANIE ?

KONFERENCJE, SPOTKANIA



Małe i duże, prywatne i zawodowe, urodziny, imieniny, rocznice, chrzciny ...  ugościmy Was z każdej okazji. 

Co więcej – przygotujemy indywidualne menu, zaproponujemy odpowiednie atrakcje, możecie nas mieć 

nawet na wyłączność (w ustalonych dniach i godzinach).

Niedziela dzień ŚWIETNY do tego aby spędzić go rodzinnie u nas w restauracji. Współpracujemy z Nanny 

Bell, dzięki czemu Wasze pociechy znajdą u nas super kącik zabaw, zajęcia i opiekę, a Wy w tym czasie 

możecie delektować się pysznym jedzeniem, bąbelkami Prosecco. Zapraszamy co tydzień, między 13 a 16. 

Chętnie też zorganizujemy URODZINY DLA DZIECI mniejszych i większych, dbając o odpowiednie atrakcje.

ZANIM pojawi się rodzina powinno odbyć się spotkanie PANIEŃSKIE lub KAWALERSKIE. W tym też 

pomożemy. Nasza restauracja w weekendy zamienia się w muzyczną przystań. Piątki i soboty z udziałem 

czołówki polskich DJów to doskonały czas i miejsce na tego typu przedsięwzięcie. Zorganizujemy, 

ugościmy, polejemy. Jak trzeba to i limuzynę wynajmiemy. 

OKAZJE 

RODZINNIE



Proponujemy Państwu współpracę w zakresie dostarczania śniadań dla gości Waszych apartamentów 

alternatywnie przekazywania im voucherów na konsumpcję śniadań w naszej restauracji. Nocleg 

w apartamencie ma dużą przewagę nad pokojami hotelowymi, jednak czy gościom nie marzy się rano 

świeżutkie pachnące pieczywo, słodkie drożdżówki, sycące kanapki? Dzięki nam Państwa oferta może stać 

się jeszcze bardziej atrakcyjna. Szczegóły współpracy wymagają indywidualnego omówienia.

Na żywo, w każdy piątek i sobotę, można u nas potupać, posłuchać, pofalować, pokontemlować... na co 

tylko macie ochotę... dbamy o odpowiednie dźwięki - wraz z czołówką polskich DJów.

Na straganie w dzień targowy słyszy się różne rozmowy, a my staramy się wyciskać z sezonowych 

zbiorów co tylko się da. W związku z tym co weekend nasz Szef kuchni przygotowuje potrawy, których nie 

znajdziecie na co dzień w menu. 

APARTAMENTY 

MUZYKA 

SEZONOWO 





PROMOCJE



PROMOCJE





KONTAKT
Chwila Moment

ul. Świętojańska 30, 81-372 Gdynia

tel.: +48 58 623 34 69,  +48 724 921 256 

info@chwilamoment.com.pl

www.chwilamoment.com.pl


