Kedves Vendégeink!
Szeretném néhány sorban összefoglalni az elmúlt időszak tapasztalatait, és ezekből okulva, a
jövőbeni terveinket/elképzeléseinket!
A Smarni Gasztroműhely 2016. július 1-én nyitotta meg kapuját a kedves Vendégek előtt. Egy
sikeres nyári, teraszos szezon után, beköszöntött a hűvösebb ősz és utána a hideg tél. Telki
lakossága ebben az időszakban inkább hétvégén teszi tiszteletét az étteremben, ami érthető
is a rohanó hétköznapok tudatában. Igyekeztünk új ötletekkel, szolgáltatásokkal
alkalmazkodni a felmerülő igényekhez, miközben olyan problémákkal is szembe kellett
néznünk, mint pl. a szakember hiány. Sajnos, ezt időnként Önök is megérezték. Mindent
tökéletesen szerettünk volna csinálni, ezért ez sok fejfájást okozott nekünk.
Sok-sok fejtörés után, mindent figyelembe véve, néhány változtatás mellett döntöttünk,
remélve azt, hogy ez segíti a további fejlődésünket, új színt tudunk vinni éttermünk
működésébe, és ami a legfontosabb, kedves Vendégeink örömére és megelégedésére szolgál
majd. Az egyik jelentős változás, hogy egy külföldről végleg hazatérő kollégám, barátom
januártól csatlakozik a céghez és ezzel együtt a Smarni csapatához. A konyha kínálata és a
tematikája is teljesen átalakul, magyaros bisztrókonyha fogja jellemezni a kínálatot,
természetesen megtartva a kistermelői és évszakfüggő alapanyagokat.
Az étterem a terasznyitásig, hétfőn és kedden zárva lesz, a többi napon, az ízletes ételek
mellett, érdekes előadásokkal, programokkal fogja várni az érdeklődőket. Ötletünket abból
merítettük, hogy az eddig meghirdetett programok, események, rendkívül jól sikerültek,
nagy volt rájuk az érdeklődés. Erről részletesen a Facebookon és a honlapunkon adunk majd
tájékoztatást.
A heti ebédmenü átalakult már, az új tematikának a hozzánk járók láthatóan örülnek, ebben
nem fogunk változtatni, viszont kisebb átalakításokat és kedvezményeket bevezetünk, hogy
még szélesebb körben elérhető legyen a menü.
Az elmúlt hónapokban bevezetett házhozszállítás nem váltott ki akkora érdeklődést, mint
vártuk, ezért a jövő évben döntést kell hoznunk arról, hogy folytatjuk-e. Nem vagyunk
türelmetlenek, meglátjuk növekszik-e rá az igény.
Folyamatosan tapasztalunk és változunk, ami néha kicsit fáj ugyan, de elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy mindenki megelégedésére üzemeltessük az éttermünket.

Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és
jó pihenést kívánunk.
Január második hetében találkozunk!
A Smarni csapata nevében, üdvözlettel: Halász István tulajdonos.

