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Helsingborgs-duon som tar dig till Italien
på hemmaplan i sommar.
Jonathan Pramborn & Rory Field fortsätter att utveckla
restaurangupplevelsen på Trattoria Venti i Helsingborg och erbjuder
kontinental vardagslyx i sommar.
Lokalprofilen Jonathan är redan ett välkänt ansikte både i branschen och
verksamheten sen tidigare som Sales & Mood-manager inom koncernen
Room Republic. Jonathan kommer att axla rollen som ny Food & Bevarage
Manager för Trattoria Venti och har tidigare erfarenhet att etablera flertalet
framgångsrika restaurang- & barkoncept i bland annat Köpenhamn,

Stockholm och Helsingborg.
Tillsammans med meriterade executive chef Rory Field kommer denna duo
bjuda på italiensk medelhavskänsla mitt i centrala Helsingborg och det
självklara alternativet för en eftermiddagsresa till sydligare breddgrader en
sommarkväll på hemmaplan.
Ambitionerna för sommaren är högre än berget av parmesanen på tallriken,
och hos oss kan man känna sig lika trygg som bankvalvet huset vilar på att ni
får en restaurangvistelse fri från smittorisk enligt alla rigosrösa restriktioner
och förebyggande åtgärder. Passion eldig som chilin och ett temperament
rivigt som den färska vitlöken lagas pastarätter & kökets specialiteter med ett
hjärta lika stort som smakkombinationerna. På Trattoria Venti ser man till att
hålla dig extra välkommen med en lättsam stämning och högklassiga
matupplevelser, där vinglasen hålls välfyllda med de bästa druvorna från en
välsorterad vinlista hela kvällen.
En kväll hos oss är nästan lika varierad som våra gästers plånboksstorlekar
och unikt designade lokaler. När man njuter av en iskall Aperitivo på
uteserveringen en solig dag, eller delar en flaska Pinot Grigio till pasta
Vongole i goda vänners lag, förs tankarna genast bort till Toscanas
kuststräcka längst Genuabukten i Italien på Trattoria Venti.
Varmt välkomna till din Italienska tillflyktsort i sommar, Trattoria Venti i
Helsingborg. Benvenuto!
Besök Trattoria Venti, Storgatan 20 Helsingborg
För att boka bord:
http://bit.ly/ventibokabord
För mer information kontakta:
Jonathan Pramborn
+46 763 18 51 72
jonathan@roormrepublic.se

Oliver Bermhagen
+46 734 32 32 23
oliver@roomrepublic.se

Room Republic är ett hotell-, koncept och managementbolag som idag
driver The Vault Hotel Helsingborg, V Hotel Helsingborg, Hotel Statt
Hässleholm och två hotell på Palma de Mallorca, Hotel Feliz och Palma
Suites.
Room Republic står även bakom välgörenhetsprojektet Dandelion i
Sydafrika.
Gruppen Room Republic har specialiserat sig på att ta över mindre
framgångsrika hotell och göra en tournaround genom att implementera nya
koncept med stort fokus på värdskap, unika upplevelser och personligt
bemötande.
Bolaget ägs av Karin och Kjell Jakobsson som ägt och drivit hotell i över
trettio år.
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