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Ekspansja marki SUSHI ROYAL w Warszawie  
Lider sushi street food otwiera wyspę w Złotych Tarasach  
 
Warszawa, 6 grudnia 2018 – Już 7 grudnia w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy nastąpi 
oficjalne otwarcie kolejnej lokalizacji marki SUSHI ROYAL. Wyspa zostanie zlokalizowana w strefie 
restauracyjnej na poziomie +2, na przeciwko sklepu Samsonite. Na dzień otwarcia firma przygotowała 
specjalne promocje dla klientów centrum, m.in. degustację produktów i zniżki. SUSHI ROYAL w 
transakcji najmu reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.  
 
ROYAL SUSHI (dawniej Hand Roll – Tsuru Sushi) to lider w sprzedaży sushi serwowanego w formie take away 
/ sushi street food w Polsce. Marka ze szczegółami opracowuje koncepty nowych punktów gdzie oprócz sushi, 
zup i dań typowo kuchni japońskiej klienci mogą skorzystać z oferty lodów, deserów, ciasteczek, wyciskanych 
soków, koktajli, kawy czy japońskich herbat.  
 
- Jestem przekonana, że klienci Złotych Tarasów docenią jakość dań kuchni japońskiej serwowanych przez 
SUSHI ROYAL. Oprócz szczególnej uwagi poświęcanej produktom, najemca dba również o wygląd swoich 
punktów sprzedaży, które wykonuje z najnowocześniejszych materiałów – powiedziała Ada Budynek, 
konsultant w dziale powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield. 
 
Złote Tarasy to jedno z najlepiej rozpoznawalnych i najnowocześniejszych centrów handlowych w Polsce.  
Galeria zlokalizowana jest w centrum Warszawy w pobliżu dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz 
Pałacu Kultury i Nauki.  
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 

Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych 

firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 

roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 

obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji 

na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE  
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