Miejsca praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych uczniów kształcących
się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz kucharz

Restauracja "Dąbrówka"
Restauracja Dąbrówka wchodzi w skład Kompleksu Dąbrówka w Jastrzębiu-Zdroju. Filozofią
restauracji jest oparcie kuchni na regionalnych oraz sezonowych produktach. Restauracja
Dąbrówka jest jedyną restauracją w Jastrzębiu-Zdroju typu slow food. Restauracja zapewnia
również catering, organizuje bankiety, imprezy okolicznościowe, szkolenia i konferencje.
www.kompleksdabrowka.pl

Restauracja "Dom Retro"
Restauracja "Dom Retro" w Jastrzębiu-Zdroju w swoim wystroju i klimacie nawiązuje do
przedwojennej restauracji. Zgromadzone na sali restauracyjnej stare przedmioty i meble
pomagają stworzyć klimat z dawnych lat. Kuchnia bazuje na zdrowych produktach, również
pochodzących z własnego ogrodu warzywnego. Część dań sporządzona zostaje nietypowym
sposobem, jakim jest sous vide, czyli gotowanie w próżni.
www.domretro.pl

Restauracja Antracyt
Restauracja Antracyt w Jastrzębiu-Zdroju stawia do dyspozycji gościom 3 sale: salę
restauracyjną, Salę Kominkową, oraz Salę Kawiarni "Zodiak". Restauracja oferuje
organizację dowolnych imprez i uroczystości (wesela, studniówki, chrzciny, komunie,
jubileusze, stypy itp.) wraz z pełną obsługą gastronomiczną. Restauracja zapewnia również
obsługę imprez wyjazdowych - zarówno masowych imprez plenerowych, jak również
kameralnych bankietów i przyjęć.
www.restauracja.jtg-antracyt.pl

Restauracja Olimpia
Restauracja Olimpia w Jastrzębiu-Zdroju to restauracja o przytulnym wnętrzu i ciepłym
klimacie. Restauracja oferuje swoim klientom atrakcyjną propozycję kulinarną oraz catering
dopasowany do potrzeb i wymagań gości.
www.restauracjaolimpia.pl

Restauracja "Jedynka"
Restauracja "Jedynka" w Jastrzębiu-Zdroju w oferuje swoim gościom obiady domowe,
catering oraz imprezy okolicznościowe wraz z pełną obsługą gastronomiczną.
www.restauracjajedynka.pl

Restauracja "Smak Regionu"
Restauracja "Smak Regionu" w Pawłowicach to według plebiscytu Dziennika Zachodniego
najlepszy Lokal Gastronomiczny w powiecie pszczyńskim i trzeci w województwie śląskim.
Wystrój restauracji promuje ziemię pszczyńską i śląską. Niewątpliwym atutem restauracji jest
tradycyjna kuchnia regionalna, śląska i polska.
www.smakregionu.com

Hotel, Restauracja "Koniczynka" S. C.
Restauracja "Koniczynka" w Pawłowicach stawia do dyspozycji swoim gościom nową salę
konsumpcyjną na 50 osób, salę weselną na 140 osób, salę bankietową oraz salonik hotelowy.
Restauracja zapewnią organizację bankietów, spotkań biznesowych, przyjęć
okolicznościowych, wesel z noclegami, imprez rodzinnych czy też cateringu.
http://www.hotel-koniczynka.pl

Restauracja "Pass Hotel"
Dewiza Restauracji "Pass Hotel" w Zebrzydowicach brzmi "JEDZENIE ŚWIEŻE,
SMACZNE I W DUŻYM WYBORZE". Restauracja oferuje swoim gościom różnorodne
formy obsługi, w tym obiady abonamentowe, catering, obsługę wesel, urodzin, komunii
i innych uroczystości.
www.passhotel.zebrzydowice.eu

Restauracja Ruptawianka
Restauracja "Ruptawianka" w Jastrzębiu-zdroju to obiekt z ponad 100-letnią tradycją.
Restauracja proponuje swoim gościom obszerny wybór dań, zapewnia organizację imprez
okolicznościowych wraz z pełną obsługą gastronomiczną i cateringową.
www.ruptawianka.pl

Bar mleczny "Nóż-Widelec"
Bar mleczny "Nóż-Widelec" w Jastrzębiu-Zdroju stawia na smaczne i tanie jedzenie domowe,
oferując swoim gościom śniadania, obiady i desery. Bar zajmuje się również organizacją
imprez.

Restauracja "Maxima"
Restauracja "Maxima" w Jastrzębiu-Zdroju swoim gościom stawia do dyspozycji dwie
niezależne, klimatyzowane sale: większą salę "Złoto" oraz kameralną salę "Bordo".
Restauracja proponuje w swojej ofercie organizację przyjęć okolicznościowych (również
wegetariańskich), spotkań biznesowych oraz cateringu.
www.restauracjamaxima.eu

Firma Handlowo Usługowa BODEX

"Kuchnia U Bogusi"

Stołówka oferuje swoim gościom obiady abonamentowe według tygodniowego jadłospisu
(w tym również obiady na wynos), kanapki oraz tartinki dekoracyjne. Stołówka organizuje
również imprezy okolicznościowe, obsługuje pracowników banków, urzędów, biur, a także
pracowników budowlanych.
www.bodex-jastrzebie.pl

Restauracja "Stary Zdrój" to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na
kulinarnej mapie Jastrzębia. Zwraca uwagę eleganckimi, przytulnymi, kameralnymi
wnętrzami w zabytkowej piwnicy. Menu podawane jest połączeniem kuchni
śródziemnomorskiej, oraz tradycyjnej polskiej, zadowoli nawet najbardziej wrażliwe kubki
smakowe.
www.staryzdroj.com.pl

Restauracja "Chata Staropolska" znajduje się w Mszanie, pod
Wodzisławiem Śląskim. Jest to prężnie działająca restauracja, w której kuchnia staropolska
widoczna jest już na pierwszy rzut oka. Wystrój w klimacie naturalnego piękna, belki
drewniane, ładnie zaaranżowany bufet i dostojne schody prowadzące na balkon.
www.chatastaropolska.pl

Góralska Chata to niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju restauracja
regionalna znajdująca się w Jastrzębiu-Zdroju. Istnieje na rynku od 2005 roku
serwując swoim gościom w lokalu, w ich domach, w zakładach pracy oraz w plenerze, syte
i wyśmienite posiłki ze zróżnicowanego i bogatego menu. Wnętrze lokalu zaprojektowano
w ciepłym góralskim stylu, co przekłada się na stworzenie wspaniałej, swojskiej i przytulnej
atmosfery w sam raz do codziennych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz
okolicznościowych imprez.
www.goralskachata.net

Pałac Borynia jest zabytkowym obiektem położonym na obrzeżach
Jastrzębia Zdroju. Oferuje swoim gościom wystrój jakiego nie
odnajdą w żadnym innym miejscu w okolicy.
Pałac Borynia to idealne miejsce do wypoczynku, jak również organizacji konferencji,
warsztatów, spotkań biznesowych czy imprez okolicznościowych.W pieczołowicie
odrestaurowanym XVIII wiecznym budynku znajduje się 18 komfortowych pokoi,
2 apartamenty, 5 sal konferencyjnych, restauracja. Pałac Borynia otoczony jest pięknym
parkiem dostępnym nie tylko dla gości hotelowych.
www.palacborynia.pl

Restauracja "Przystań na Kępce" Organizuje wszelkiego rodzaju
imprezy okolicznościowe takie jak wesela, urodziny, chrzciny, komunie
itp. Zapewnia profesjonalna obsługę oraz przepyszne domowe jedzenie.

