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Nowa restauracja "Tu i Tam", otwarta na Starym Mieście w Iławie, wprowadza w tej części
naszego miasta... powiew wielkiego świata! Tutejsza kuchnia, prawdziwie międzynarodowa,
czerpie garściami z kulinarnych tradycji Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej, Azji.
Kuchnię tych części naszego globu świetnie poznali właściciele restauracji, członkowie
kulinarnego klanu Sadowskich. Ojciec Zbigniew i bracia Karol i Krzysztof, gotując na
wycieczkowych statkach pasażerskich i handlowych oraz w restauracjach w Europie,
zwiedzili kawał świata.
"Tu i Tam" - tak nazywa się nowa na kulinarnej mapie Iławy, otwarta 17 czerwca restauracja.
Nazwa nie jest kwestią przypadku. "Tam", bo bracia Karol i Krzysztof Sadowscy, podobnie jak ich
ojciec Zbigniew, dzielący tę samą pasję do gotowania, z niejednego pieca chleb jedli. Wiele lat
spędzili, gotując na pływających po różnych wodach luksusowych statkach pasażerskich. A
podróże, jak wiadomo, kształcą. Dzięki temu nowa restauracja w Iławie zaskoczy Was
niecodziennymi, egzotycznymi recepturami, przyprawami, połączeniami, składnikami. A skąd w
nazwie "tu"? Bo po latach inspirujących wojaży Sadowscy "zawinęli do portu". Zdecydowali, że
Iława to po prostu ich miejsce na stałym lądzie i to tutaj, nad Jeziorakiem zrealizują marzenie o

otwarciu własnego lokalu. Nadal jednak dużo podróżują, wciąż przywożąc tu nowe przepisy.
- Mieliśmy szansę poznać wszystko, co najlepsze w kuchniach i kulinarnych
tradycjach Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu. W "Tu i Tam"
czerpiemy z tego doświadczenia pełnymi garściami, ale nasza kuchnia jest też
dopasowana do smaków, które lubią Polacy. Mamy nadzieję, że trafimy w gusta
mieszkańców Iławy! - mówi Karol Sadowski.
Warto dodać, że tutejsze kulinarne inspiracje to wynik podróży, ale też edukacji pod okiem
wybitnych kucharzy. Krzysztof Sadowski miał okazję współpracować m.in. z Rogerem White'em,
wychowankiem Michela Roux'a, "chodzącej legendy" w świecie restauratorów, czy Jamie Oliver'em.
Całą kartę najlepiej poznać, osobiście odwiedzając nową restaurację na Starym Mieście. Tutaj tylko
trochę rozbudzimy apetyty, podając przykładowe propozycje z menu "Tu i Tam". Na przystawkę
można tu zjeść krewetki z chorizo i focaccią albo kulki risotto z naprawdę niebanalnymi dodatkami.
Dla dbających o linię jest ciekawy wybór sałatek i zup (w tym słynna tajska z kurczakiem i
rozgrzewający krem z kukurydzy). Wśród dań głównych można polecić karkówkę w argentyńskim
sosie, grillowanego łososia, albo zaskakujący "Talerz Kleopatry". W karcie nie brakuje też pierogów
świata, sprawdzonych dań dla dzieci i pysznych deserów.
Międzynarodowy charakter restauracji odzwierciedla jej wystrój. W przystępnym, ciepłym i pełnym
koloru wnętrzu restauracji królują pamiątki z podróży. Ściany zdobią brazylijskie obrazy, wkrótce
będą się tu też pojawiać fotografie z różnych stron świata. Do powstającej kolekcji można dodać
własną fotkę z podróży, do czego zachęcają właściciele. Na zewnątrz jest strefa relaksu z leżakami i
ogródkiem. Lokal można wynająć na imprezę okolicznościową.
DO WYGRANIA DWIE PODWÓJNE KOLACJE!
We współpracy z restauracją "Tu i Tam" przygotowaliśmy dla Czytelników portalu infoilawa.pl
niespodziankę. Zapraszamy Was na kolację dla dwojga! Dwie takie nagrody rozlosujemy wśród
osób, które udostępnią post do tej publikacji w mediach społecznościowych oraz w komentarzu
oznaczą osobę, z którą wybiorą się na kolację. Na zgłoszenia czekamy do najbliższego piątku, do
godziny 12:00. Wkrótce potem podamy wyniki. Zapraszamy i życzymy powodzenia!
AKTUALIZACJA: WYNIKI ZABAWY
Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie naszą zabawą, w której do zdobycia były dwa
zaproszenia na kolację dla dwojga w nowej restauracji "Tu i Tam", mieszczącej się na Starym Mieście
w Iławie. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj, tj. 22 czerwca wyłoniliśmy zwycięzców.
Miło nam poinformować, że podwójne zaproszenia wygrały następujące osoby:
Karolina Wiśniewska,
Kamila Szysler.
f
Na kolacje zapraszamy w dowolnie wybranym przez nagrodzone osoby terminie. Wcześniej można
zadzwonić do restauracji (tel. 669 102 856), by upewnić się, czy nie jest akurat wynajęta na imprezę
okolicznościową. Prosimy mieć ze sobą dowód tożsamości. W przypadku pytań zapraszamy do
kontaktu z redakcją (tel. 500 530 427, kontakt@infoilawa.pl). Zwycięzcom życzymy smacznego, a

pozostałych uczestników, którym bardzo dziękujemy za zainteresowanie, już wkrótce zaprosimy do
udziału w kolejnych zabawach z nagrodami.
RESTAURACJA "TU I TAM" ZAPRASZA!
Iława, Stare Miasto, ul. Niepodległości 14.
Otwarte:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach 11-22,
- od piątku do soboty w godzinach 11-23,
- w niedziele w godzinach 11-20.
Tel. 669 102 856.
Publikacja zlecona.
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