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LA PALAS SE VA DESCHIDE CEL MAI MARE RESTAURANT CU SPECIFIC
LIBANEZ ȘI MEDITERANEAN DIN ROMÂNIA
Iaşi, 28 martie 2012
Odată cu inaugurarea ansamblului urbanistic Palas, la Iaşi se va deschide cel mai
mare restaurant cu specific libanez şi mediteranean din România, sub brandul
„Beirut Palace”, precum şi o cafenea cu acelaşi profil, denumită „La Corniche”.
Poziţionat pe Palas Shopping Street, „Beirut Palace” se va desfășura pe o suprafață
de 1.700 mp, şi va avea, în premieră pentru Iaşi, o grădină suspendată de 1.150
mp, care oferă o privelişte splendidă spre Palatul Culturii şi lacul din grădina
publică. Spațiul interior va avea o capacitate de 220 locuri, din care 90 reunite întrun salon oriental.
Specificul restaurantului se va regăsi în amenajare şi design, conturând o atmosferă
aparte. Meniul va cuprinde o varietate de aperitive “Maze” („tabouleh”, „fatouche”,
„humus”, „mutabal”), feluri principale asezonate cu plante și condimente exotice,
precum şi deserturi delicioase. Pe lângă băuturile clasice, peisajul oriental va fi
completat de băutura națională a libanezilor, „arak”, însoțită de o suită renumită de
vinuri de aceeaşi provenienţă. Autenticitatea preparatelor este garantată de patru
bucătari renumiți, de origine libaneză, care și-au însușit arta gătitului în școli unde
bucătăria tradiţională este îmbinată cu cea europeană. În salonul oriental şi în
grădina suspendată, oaspeţii restaurantului „Beirut Palace” vor avea posibilitatea să
mediteze şi să se relaxeze, savurând o narghilea cu diferite arome.
Cafeneaua „La Corniche”, prezentă şi în Iulius Mall, va deschide la Palas a treia
locaţie cu specific libanez din Iaşi. Respectând conceptul consacrat, cafeneaua va
beneficia de o amenajare cu influenţe orientale şi privelişte deosebită spre Palatul
Culturii şi peisajul grădinii. Cafeneaua „La Corniche” va fi poziţionată în Palas Mall şi
va avea o capacitate de 100 de locuri, la care se vor adăuga, în sezonul cald, încă
100 ale terasei. În plus, în noua locaţie s-a optat pentru un bar de socializare cu 15
locuri. Elemente de noutate se regăsesc și în meniu, care va oferi gustări, cafea
autentică şi deserturi orientale.
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Despre Palas Iaşi
Ansamblul urbanistic Palas, dezvoltat de compania Iulius Group, introduce
conceptul „lifestyle center” pe piaţa de „mixed-use developments” din România.
Acesta este un centru multifuncţional regional, care se adresează nu doar ieşenilor,
ci şi locuitorilor din judeţele limitrofe precum Bacău, Vaslui, Suceava, Botoşani şi
Neamţ. Palas cuprinde: spaţii comerciale, clădiri de birouri clasa A, hoteluri de 4*,
apartamente, cea mai mare parcare subterană din România (cu aproximativ 2.500
locuri), grădină publică, cinema multiplex şi amfiteatru în aer liber.
Componenta de retail a ansamblului Palas este unică prin mixul între „shopping
mall” şi „shopping street”.
Palas Mall va avea o suprafaţă închiriabilă de 47.500 mp şi va cuprinde 132
magazine, food court cu 1.300 de locuri, Village Cinemas cu 9 săli şi una de
tip VMAX, cafenele, restaurante cu specific internaţional, supermarket
Auchan, zone de joacă pentru copii şi variate posibilităţi de entertainment.
Palas Shopping Street va fi prima stradă comercială de nivel occidental din
România şi va totaliza 35 de magazine, desfăşurate pe o suprafaţă
închiriabilă de 6.600 mp.
Printre brand-urile care vor fi prezente la Palas se numără H&M, Tommy Hilfiger,
Subway, C&A, Stefanel, New Look, Douglas, Humanic, LC Waikiki, Hervis Sports,
Colin’s, Levi’s, Motivi, Oodji, L’Occitane, Sephora, Intersport, Ecco, Il Passo, KFC
Drive Thru etc.
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