
1.Gdzie w Polsce znajdę �, jakie są godziny pracy lokali?

� Cantine Bar Cafe Deli
ul. Świętokrzyska 18, Warszawa

ND-CZW 9:00 - 00:00 / PT-SOB 9:00 - 01:00
� Bread & Aperitivo
ul. Chmielna 26, Warszawa

ND-CZW 9:00 - 00:00 / PT-SOB 9:00 - 01:00
� inspired by Katowice
Rynek 5, Katowice

ND-CZW 9:00 - 22:00 / PT-SOB 9:00 - 00:00
� inspired by Gdańsk
ul. Partyzantów 6, Gdańsk

ND-CZW 9:00 - 22:00 / PT-SOB 9:00 - 00:00

2.Do której godziny mogę składać zamówienie na jedzenie?

AïOLI Cantine Bar Café Deli
ND-CZW 23:30 / PT-SOB 24:00
AïOLI inspired by Gdańsk
ND-CZW 21:15 / PT-SOB 23:00
AïOLI inspired by Katowice
ND-CZW 21:45 / PT-SOB 22:45
AïOLI Bread&Aperitivo
ND-CZW 23:30 / PT-SOB 24:00

3. W jakich godzinach i kiedy obowiązuje promocja śniadaniowa?

Promocja śniadaniowa obowiązuje od 9:00 do 12:00.

Od poniedziałku do piątku do każdego na napoju z wkładki śniadaniowej, śniadanie za 1 EURO!

W weekendy do każdego śniadania, kawa klasyczna za 1 zł!

Promocje śniadaniowe obowiązują we wszystkich kantynach � w tych samych godzinach 

i na tych samych zasadach.

4. Poza śniadaniowymi jakie jeszcze obowiązują promocje w lokalach Aioli?

Wszystkie promki znajdziecie w zakładce Wydarzenia Aktualności. 



 (Warszawa, Gdańsk, Katowice) mają takie same menu
i promocje /oferty specjalne?

Menu główne menu śniadaniowe ładki sezonowe i menu lunchowe różnią się 

między kantynami - szczegóły  na Facebooku poszczególnych lokali. 

GODZINY OBOWIĄZYWANIA KART:

MENU ŚNIADANIOWE 
9:00 - 12:00 (PN-ND)

MENU LUNCHOWE 

12:30 - 17:00 (PN-PT)

WKŁADKI SEZONOWE SEZONOWE 

17:00 - do końca dnia (PN-PT)  

12:30 - do końca dnia (SB-ND)

KARTA GŁÓWNA 

12:00 do końca dnia (PN-ND)

7. Czy mają Państwo kartę dla dzieci?

Tak mamy dedykowane karty dla dzieci. Dostępne są od poniedziałku do niedzieli 

w godzinach 12:30 - do końca dnia.

- eventy firmowe. Po szczegóły należy skontaktować się mailowo z wybranym lokalem,

który przygotuje indywidualną wycenę pod potrzeby klienta. Należy podać najważniejsze

informacje jak - (data, godziny, liczbę osób, okazję). Informacje na ten temat znajdują się

w zakładce “Współpraca”.

5. Czy w Aioli można organizować dedykowane wydarzenia prywatne np. urodziny, 
wieczory panieńskie?

Tak istnieje możliwość wynajęcia lokalu lub rezerwacji stolika. Należy skontaktować się z 
wybranym lokalem drogą mailową lub telefoniczną. Lokale nie przyjmują rezerwacji  za 
pomocą social mediów. Kontakty do lokali znajdują się w zakładce “Kontakt”.




