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REFERENCE

Restaurace Culinary Aroma
Velkokapacitní a kvalitní restaurace v
prostorách nákupního centra

Pražská Culinary Aroma je provozovatelem dvou rodinných restaurací
s krásnou zahrádkou na střeše pražského nákupního centra Galerie Harfa.
Pokud hledáte místo, kde se můžete dobře najíst, strávit čas s přáteli
a rodinou, uspořádat pracovní oběd nebo raut klidně pro 1 000 lidí, tak toto
je ideální místo. V případě, že se chcete kvalitně, ale rychle najíst v průběhu
pracovního týdne, tak využijte samoobslužnou restaurací Quick’s Grill
s polední nabídkou jídel se specialitami z grilu. Host se zde dostává do přímé
kontaktu s kuchaři při výdeji jídel. Druhou možností je À la Carte Restaurant,
kde se specializují na prvotřídní steaky nebo italskou kuchyni.
V roce 2015 bylo RM Gastro hlavním dodavatelem vybavení do kuchyně právě
zmiňované restaurace Quick’s Grill. Pro její potřeby byla zvolena značka
REDFOX a její produkty. Protože zde denně připraví až 800 porcí a v nabídce
jsou 4 druhy grilovaných mas, bylo nutné do projektu zahrnout produkt,
který bez problému zvládne ugrilovat takové to množství porcí. Proto byla
zvolena hladká grilovací deska v největší nabízené variantě (o šířce 99 cm)
a se 3 nezávislými topnými zónami. Nesměla chybět ani klasická varna. Kvůli
odhadované kapacitě padla volba na REDFOX 900 – 2 plynové sporáky (pro
přípravu omáček, příloh apod.) a 80litrovou sklopnou pánev (určená pro
vaření, smažení či restování). Produktovou skladbu technologického vybavení
kuchyně doplnil konvektomat REDFOX se 7 zásuvy, fritézy pro přípravu nejen
steakových hranolek a salamander pro dopékání a gratinování.
„S výběrem technologie a výrobce jsem si nechal poradit od kolegy z oboru.
Sám jsem si řekl, které produkty chci v kuchyni a obchodní partner RM Gastro
nám udělal nabídku na míru s jejich produkty. Rozhodovala i cena – zlatá
střední cesta,“ zmínil šéfkuchař a spolumajitel Jozef Rychtr. „Všechny přístroje
u mě musí fungovat dobře, všechny využíváme a potřebujeme,“ vysvětluje
Rychtr, proč je spolehlivost to hlavní, co si u produktů značky REDFOX cení.
Věříme, že i nadále budou majitelé a kuchaři s našimi produkty spokojeni.

