


Poznaj klimat Benihany

Zobacz nasze teppanyaki show: Benihana movie

https://www.youtube.com/watch?v=4ec1hQJSEc0


KULINARNE SHOW - OGNISTE TEPPANYAKI

Benihana jest jedyną restauracją Teppanyaki w Warszawie. Restauracja oferuje niepowtarzalne przeżycia -
Tobie i Twoim klientom. Przestrzeń naszej restauracji świetnie nadaje się na imprezy firmowe lub eventy, a
także na prywatne spotkania biznesowe lub lunche. Benihana to 50-letnia tradycja i ponad 140 lokalizacji na
całym świecie. Wysoka jakość jedzenia i usług, catering oraz jedyne w swoim rodzaju, kulinarne, teatralne
show, przygotowane na Twoich oczach przez naszych kucharzy sprawią, że wizyta w Benihanie będzie
niezapomniana.



GŁÓWNA ATRAKCJA TEPPANYAKI – efektowne spotkanie
Japońskie smaki, stół w płomieniach i teatralne show. Kolacja przy stole teppanyaki to niezapomniany
kulinarny pokaz ze sztuczkami, gotowaniem na żywo i azjatyckimi smakami. Każdy stół teppanyaki ma
swojego kucharza, który na oczach gości przyrządza dania. W menu znajdą Państwo świeże owoce morza,
soczyste steki czy świetnie przyrządzone ryby. Menu degustacyjne zostało skomponowane z myślą o
osobach, które chciałyby skosztować różnych specjałów naszej restauracji.

BENTO BOX – kompozycja smaków
Japonia słynie z bento boxów. Bentomania opanowała także warszawską Benihanę, a w menu znalazło się
kilkanaście rodzajów tej potrawy, które można skosztować zarówno podczas lunchu, a także na kolację.
Lunch all inclusive w Benihanie to 3 dania serwowane z napojem. Na zestaw Bento Bento box składa się:
zupa miso lub cebulowa, selekcja 4 różnych dań z naszej karty oraz deser – nasz kultowy sernik.

ALL INCLUSIVE LUNCHLIVE COOKING

Orientalne smaki Benihany



DEGUSTACJA ALKOHOLI
Finezja smaków japońskich alkoholi. Benihana oferuje degustację sake, aromatycznego wina, a także
kultowego, japońskiego whisky.

ROBATAYAKI - JAPOŃSKIE TAPAS
Selekcja japońskich tapas to świetny pomysł na rozpoczęcie spotkania w Benihanie. Grillowane przystawki
genialnie komponują się z japońskimi alkoholami – tworząc wyśmienity, orientalny duet

SUSHI
Menu Benihany to także świetna selekcja sushi przygotowana przez doświadczonych kucharzy. Sety sushi
dostępne są przez cały dzień zarówno w restauracji, jak i w dostawie.

Orientalne smaki Benihany



PRZESTRZEŃ DO WYNAJĘCIA

• Spotkania biznesowe
• Team building
• Konferencję
• Spotkania networkingowe
• Imprezę okolicznościową
• Press Day
• Sesje zdjęciową
• Koncert
• Wernisaż

W Benihanie zorganizujesz:



PRZESTRZEŃ DO WYNAJĘCIA

· 540 m2 · 145 miejsc siedzących
· 56 miejsca przy stołach teppanyaki · VIP ROOM
· możliwość rezerwacji restauracji na wyłączność



NASI STALI KLIENCI



Zapraszamy do kontaktu

marketing@benihanapoland.com

Katarzyna Wiśniewska 
+48 734 138 822
Katarzyna Maciej 
+48 664 898 901

Cosmopolitan Apartments
Twarda 4
00-105 Warszawa 
www.benihanapoland.com


