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HANNA LIS W BONARCE
Hanna Lis, znana publicystka i osobowość medialna, spotka się 13 czerwca o godz. 18:00 z
fanami w Empiku w Bonarce. W czasie wizyty opowie o podróżach, które wpłynęły na
powstanie książki - „Mój świat na talerzu”.
Hanna Lis przyzwyczaiła wszystkich do swojego widoku za szklanym ekranem. Była prowadzącą
m.in.: „Teleexpresu”; „Wiadomości” i „Panoramy” w TVP. W 2016 roku wzięła udział w reality
show „Asia Express”. Chociaż go nie wygrała, zaskarbiła sobie sympatię fanów programu. Teraz
wraca z nowym projektem – książką kucharską.
Makarony, steki, tosty, jajka… Tych wyrazów Hanna Lis zdecydowanie nie unika. I bardzo dobrze,
bo dzięki temu jej książka kucharska „Mój świat na talerzu” aż rozpuszcza się w palcach.
Dziennikarka serwuje w niej 80 przepisów z całego świata. Jej kurczak gong bao, andaluzyjski
chłodnik z migdałów czy ravioli z tymiankowo-szałwiową ricottą to dopiero początek prawdziwej
uczty smaków. Bo Hanna Lis naprawdę zna się na rzeczy. Ze zwykłych składników robi dzieła
sztuki.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości
komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych
portfeli
nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący
pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków
edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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