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Z ostań naszy m G oś ciem

Eliksir jest wyjątkowym miejscem w Trójmieście -  połączeniem 
restauracji i koktajlbaru. Myślą przewodnią lokalu jest tzw. foodpairing 
czyli sztuka łączenia smaków. W naszym przypadku jest to łączenie 
dań ze specjalnie dopasowanymi koktajlami. 

W naszym menu znajdziecie połączenia nowatorskie, ciekawe, 
ale również te klasyczne, podane w swych najlepszych odsłonach. 

Eliksir to dzieło zaangażowania specjalistów od lat związanych 
z gastronomią oraz barmaństwem, a smak wszystkich 
serwowanych przez nas dań i koktajli jest odzwierciedleniem 
naszej pasji i kreatywności. 

Eliksir to miejsce, w którym doświadczycie kulinariów na najwyższym 
poziomie w miłej atmosferze.



Sercem Eliksiru jest 15-metrowy bar, na półkach którego znajduje 
się ponad 260 różnych alkoholi.

Twórcy Eliksiru posiadają łącznie ponad 150 lat doświadczenia 
w gastronomii i barmaństwie.
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Bar i  Kuchnia  w E li ksirz e

Eliksir to miejsce, w którym szczególnie dbamy o jakość serwowanych dań 
i koktajli, dlatego też do ich przygotowania używamy tylko i wyłącznie 
naturalnych składników. 

Bar ukierunkowany jest na koktajle klasyczne i modernistyczne, podawane 
w oryginalny sposób, restauracji natomiast przyświeca idea łączenia 
klasycznych smaków z lekką nutą nowoczesności.

Eliksir w 2018 i 2019 roku został wyróżniony w żółtym przewodniku 
Gault&Millau jako 5 najlepsza restauracja w Trójmieście, uzyskując 
13,5 pkt i 2 czapki. Eliksir to również jeden z topowych koktajlbarów 
nagrodzony tytułem najlepszego Gastro Baru w Polsce w prestiżowym 
konkursie „Bar Roku 2017”. 

Dodatkowo Eliksir dołączył do elitarnego grona najlepszych barów świata 
wg World’s Best Bars.





7 Eliksir – Połączenia doskonałe

Sz ef  Kuchni

Osobą odpowiedzialną za jakość i smak w Eliksirze jest Paweł Wątor -  
szef kuchni i współwłaściciel lokalu.
 
Paweł swoje ponad 15-letnie doświadczenie w gastronomi zdobywał 
w Polsce oraz za granicą m.in. jako zastępca szefa kuchni Wojciecha 
Modesta Amaro w restauracji Amber Room, zastępca szefa kuchni 
w grupie Caprice Holdings w Londynie oraz zastępca szefa kuchni 
hotelu Hilton w Gdańsku. Paweł jest również współzałożycielem 
firmy thefood.pl zajmującej się kuchnią i barem molekularnym 
oraz współautorem 2 książek kulinarnych.
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Prz estrz eń e ventowa

Eliksir to również niezależna i elegancka przestrzeń 
eventowa.
 
Dzięki przemyślanej aranżacji przestrzennej lokalu oraz niezbędnemu 
zapleczu technicznemu, w Eliksirze jesteśmy w stanie zorganizować każde 
wydarzenie wymagające wyjątkowej oprawy: konferencje, szkolenia, 
spotkania firmowe, uroczystości rodzinne i wiele, wiele innych.

Naszym celem jest zorganizowanie Twojego wydarzenia w najlepszej 
jego odsłonie, dlatego też dbamy o każdy jego element: profesjonalną 
obsługę, eleganckie otoczenie oraz wyśmienite menu.

W zależności od charakteru wydarzenia oferujemy:
salę eventową (do 70 osób), private room (do 8 osób)
oraz wynajęcie całego lokalu (do 120 osób).
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Eliksir znajduje się w samym sercu Trójmiasta, na osiedlu Garnizon - 
nowoczesnej i świetnie skomunikowanej części dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. 
Garnizon to miejsce, w którym na nowo rozkwita kulturalne i towarzyskie 
życie Trójmiasta. 

To miejsce, które przyciąga:

 • bogactwem wydarzeń kulturalnych - takich jak koncerty najbardziej 
uznanych wykonawców, festiwale kulinarne, warsztaty rękodzieła i wiele, 
wiele innych,

 • architekturą - gdzie nowoczesna aranżacja w sposób harmonijny łączy 
się z XIX-wieczną elegancją,

 • różnorodnością smaków - serwowanych przez ponad 
15 różnych restauracji, barów oraz kawiarni,

 • dynamicznym rozwojem infrastruktury.

Garnizon - nowe centrum miasta
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GALERIA

BAŁTYCKA

GALERIA
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Gdynia: 20 min.
Sopot: 10 min.

Plaża w Brzeźnie: 10 min.
Stadion Energa Gdańsk: 10 min.
Amber Expo: 10 min.

Lotnisko: 15 min.
Obwodnica/Droga S6: 8 min.
Autostrada A1: 15 min.

Gdańsk Stare Miasto: 10 min.
Droga S7 (Warszawa): 10 min.

Przystanek tramwajowy - 5 min.

Przystanek PKP/SKM - 8 min. 



Rezerwacje:
Manager:
Eventy:

+48 570 191 910
+48 570 191 911
+48 570 191 912

ul. M. Hemara 1
80-280 Gdańsk

www.eliksir.pl


