






Plaza de la Merced, 10
Miejsce stażu Klaudii Perłak

Restauracja umiejscowiona 
jest między domem Pabla 
Picassa, a poświęconym jego 
osobie muzeum. Przyciąga 
klientów przede wszystkim 
niebanalnym, starannie 
przygotowanym menu oraz 
urozmaiconą, bogatą kartą 
win. 



Plaza de la Merced 1
Miejsce stażu Kamila 
Frankiewicza

Mała, przytulna restauracja 
znajdująca się w rogu
Plaza de la Merced. Słynie
z rewelacyjnych przekąsek 
(tapas) oraz sałatek. Menu 
jest tam codziennie 
modyfikowane. Pracując tam, 
Kamil odnalazł bratnią duszę-
kucharza, który podobnie jak 
on pasjonuje się kulturystyką.



Plaza de la Merced, 18
Miejsce stażu Kacpra 
Karamusa

Znajduje się zalewie 
kilka drzwi od domu 
Picassa. To elegancka, 
niewielka restauracja,
w której serwowane są 
nie tylko potrawy kuchni 
hiszpańskiej, ale także 
dania obiadowe typu 
burgery, żeberka i frytki.



Calle Fajardo 11

Miejsce stażu Piotrka 
Wołczańskiego

Alea to piękny, dwupiętrowy 
lokal położony niedaleko 
głównego placu. Jako, że to 
obiekt zabytkowy, w 2009 roku 
przeprowadzono w nim 
remont, dzięki któremu dzisiaj 
możemy podziwiać XVIII-
wieczne struktury.



Moreno Monroy 6

Miejsce stażu
Aleksandry Gazdy

El Pintu to lokal znajdujący się 
niedaleko miejscowej katedry. 
Można tam znaleźć sezonowe 
produkty. Ważną rolę odgrywa 
tam kuchnia fusion. 
Przygotowywane w ten sposób 
dania są dokładnie opisywane.



Calle Somera, 10

Miejsce stażu:

• Tomasza Chmiela

• Daniela Cwynara

Stylowa, nowoczesna restauracja
o oryginalnym wnętrzu. Dekoracje 
ścienne stanowią ilustracje i napisy 
Elena Guardia. Serwowane są tu 
przede wszystkim przekąski oraz 
napoje.



Kelnerzy… 

i kucharze



Calle Calderon de la Barca 6
Miejsce stażu:

• Kamili Jaślar
• Karoliny Knap
• Roksany Lenik

To bar z hiszpańskimi tapas, gdzie serwowane 
są pyszne i zdrowe przekąski. Goście mają tam 
okazję przyjrzeć się, jak przygotowywane są 
ich zamówienia. W Astrid Tapas menu 
modyfikowane jest codziennie, a zadaniem 
naszych stażystek jest cotygodniowe 
wymyślanie jednej potrawy/napoju, które się 
w nim znajdą.





Calle Moreno Monroy, 3

Miejsce stażu:

• Natalii Masłyk

• Wojciecha Marka

Przyjemna, niewielka restauracja 
w której rozbrzmiewa muzyka 
Antonio Molina. Serwowane są 
tam regionalne potrawy i tapas.



Calle Strachan, 5
Miejsce stażu:
• Marceliny Owsiak
• Gabrieli Niedzieli
• Klaudii Swatek

Restauracja, w której 
serwowane są dania kuchni 
śródziemnomorskiej. 
Personel stanowią osoby 
różnych narodowości, dzięki 
czemu stażystki mogą się 
zapoznać z kuchnią nie tylko 
hiszpańską.





Calle Atarazanas, 19
Miejsce stażu Anny 
Wewiórskiej

Trzygwiazdkowy hotel butikowy 
mieszczący się w zabytkowym 
budynku w centrum Malagi. 
Budynek ma 5 pięter, jest 
obłożony kamieniem i ma 
piękne nowoczesne wnętrza. 
Uczennica zajmuje się nie tylko 
służbą pięter, ale również 
obsługą kelnerską śniadań.



Wykonała Klaudia Swatek 


