nikiszowiec
Nikiszowiec – czyli zabytkowa dzielnica Katowic – powstawał w latach
1908-1919 jako osiedle mieszkaniowe dla pracowników kopalni Giesche
oraz ich rodzin. Zaprojektowano dziewięć budynków, tworzących
kondygnację, mieszczących setki nowych lokatorów.
Nikisz zachwyca przede wszystkim swoją prostotą. Ceglane budynki
familoków, gdzie sporej wielkości okna otulone są czerwienią kwiatów,
tworzą wyjątkowy klimat zachęcający do spacerów. Warto na chwilę
zajrzeć na zielone dziedzińce, które dawniej mieściły w swoich objęciach
chlewiki. Wykorzystywano jako magazyny paszy lub parniki. Dziedzińce
były też poletkiem dla nieletnich urwisów. Nikiszowiec może pochwalić się
pokaźnym rynkiem, neobarkowym kościołem, lodowiskiem, muzeum oraz
licznymi punktami kulturowymi i gastronomicznymi. Wiele zabytków takich
jak zespół szybu „Pułaski”, przyciąga turystów z całej Polski. Zabytkowe
osiedle Katowic zostało również uznane za Pomnik Historii będąc
jednocześnie ważnym punktem na Szlaku Zabytków Techniki.
Dawna robotnicza dzielnica Katowic poprzez swoją oryginalność, stała
się miejscem nie tylko do zamieszkania, ale także do inwestycji. Mieści się
tu wiele ośrodków kultury, małych przedsiębiorstw, firm oraz wyjątkowa
restauracja – Śląska Prohibicja – której potencjał oraz zaplecze techniczne
można wykorzystać zarówno w celach komercyjnych jak i biznesowych.

Śląska Prohibicja

Otwarcie restauracji nastąpiło w 2017 r. i dziś stanowi onaobowiązkowy punkt do odwiedzin na mapie polskiej gastronomii. Restauracja mieści się w jedynym na Nikiszowcu
trzypiętrowym gmachu, który dawniej pełnił rolę domu noclegowego dla górników. Obecnie, po renowacji, przestrzeń
restauracyjna zachwyca otwartymi wnętrzami, które są mieszanką kilku stylów, wspaniale współgrających z mistrzowsko
dobranymi pozycjami w menu. Można tu zjeść prawdziwe
domowy obiad lub rodzinną kolację. Restauracja dysponuje także wydzielonymi strefami VIP, gdzie każda narada
pracownicza, obiad firmowy bądź lunch staną się synonimem profesjonalizmu i zaangażowania. Podczas organizowania spotkań i zebrań pracowniczych obsługa proponuje
przerwy kawowe, obsługę sommelierską oraz wsparcie na
każdym etapie trwania meetingu.
Stylowe wnętrza pomieszczą nawet 200 osób, każdy zakątek ma swój indywidualny charakter. Ściany zdobią dzieła

sztuki i oryginalne plakaty, na parapetach i w gablotach
leżą książki. Każdy dodatek, każdy szczegół wystroju jest
przemyślany. Wszystko jest zaprojektowane nowocześnie ze
smakiem i klasą.
Ze Śląską Prohibicją współpracuje wielu artystów, którzy
urozmaicają czas gościom restauracji. Kultura i sztuka są ściśle powiązane z tym nietuzinkowym miejscem. Można uczestniczyć w degustacji win, spotkać się na koncercie, wernisażu,
szkoleniu. Jest to miejsce otwarte na ludzi i ich kreatywność.
Należy nadmienić, że Śląska Prohibicja posiada także własną cukiernię oraz spiżarkę. Cukiernicy serwują wymyślne,
autorskie desery, zapachem kuszą wędzone mięsa, a do potraw dodawane są przetwory własnej produkcji.
Wszystko po to, by wizyta w Śląskiej Prohibicji na długo pozostała w pamięci gości.

Możliwości dla biznesu
Restauracja dysponuje 5 salami oraz ogrodem przygotowanymi na wszelkiego rodzaju wydarzenia.
Wnętrza przystosowane są do organizacji szkoleń, zebrań, eventów branżowych, spotkań, konsultacji,
wigilii firmowych oraz integracji. W całej restauracji można korzystać z bezpłatnego WiFi.
Rozwój wszystkich przedsiębiorstw bazuje na dobrym przygotowaniu pracowników dlatego dążenie do
wyznaczonego celu jest priorytetem zarówno w gastronomii jak i w innych dziedzinach biznesowych.
Śląska Prohibicja jest otwarta na potrzeby firm i zgadza się z tezą, że szkolenia i rozmowy motywacyjne
podnoszą kwalifikacje. Dobrze zaaranżowane przestrzenie pomagają w osiągnięciu sukcesu, dlatego
Śląska Prohibicja jest dobrą alternatywą dla wszystkich, którzy oczekują profesjonalizmu i wsparcia.
Każde pomieszczenie ma wiele cech wspólnych, razem tworzą spójną całość, jednak każda z osobna
odznacza się indywidualnym charakterem i klimatem. Ten wspaniały anturaż zapewniają unikalne
drewniane meble, świeże kwiaty, dodatki i dzieła sztuki. Restauracja jest również przystosowana dla osób
uprzywilejowanych i dzieci. Wszystko w jednym miejscu.

cotton club
to największa sala Śląskiej Prohibicji. Wyposażona jest w pełni multimedialną scenę,
która umożliwia przeprowadzenie konferencji, szkolenia czy prezentacji. Sala znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie baru, więc dostęp do ulubionych drinków jest na wyciągnięcie
ręki. Sala Cotton Club jest klimatyzowana i zaciemniana roletami. Ponadto obsługa restauracji
zapewnia ekran, rzutnik wraz z akcesoriami (piloty, wskaźniki), nagłośnienie z pełną obsługą
techniczną, tablice demonstracyjne typu flipchart oraz materiały do notowania (notatniki,
długopisy, skoroszyty). Sala umożliwia organizację wieczorów tematycznych z specjalnie
przygotowanym menu, doborem odpowiednich alkoholi i przerwami kawowymi na życzenie.
Do dyspozycji jest impresario oraz sommelierzy.
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SING SING
przestrzeń znajdująca się po prawej stronie od wejścia do restauracji, blisko baru, z możliwością
odizolowania jej od holu i głównej sali drzwiami to sala Sing Sing. Pomieszczenie bardziej kameralne
niż Cotton Club, z pianinem, kwiatami, kanapami, gustownymi dodatkami. Przyciemniana roletami
sala oprócz profesjonalnego serwisu udostępnia rzutnik HDMI oraz przenośny ekran wraz z pełnym
zapleczem technicznym i nagłośnieniem. Do dyspozycji flipchart oraz materiały do notowania.
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Ojciec chrzestny
to przestrzeń mieszcząca się na pierwszym piętrze restauracji, bardziej
kameralna i oddalona od sal głównych. Dobrze doświetlona z możliwością
zaciemnienia okien roletami. Układ stołów w formie podkowy do 30 osób
sprzyja integracji podczas spotkań. Obsługa udostępnia wszystkie sprzęty
i materiały potrzebne do szkoleń jak i podczas rozmów o interesach.
Sala jest klimatyzowana, wyposażona w rzutnik i projektor, nagłośnienie,
gramofon, flipchart.
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chicago i whisky
Chicago i Whisky – to dwie mniejsze sale (VIP) z możliwością zamknięcia i stworzenia bardziej intymnego, kameralnego
klimatu. Idealne na wydarzenia typu: kolacja biznesowa, spotkania pracownicze, prezentacje, zebrania, mniejsze imprezy
okolicznościowe. Sale są bardziej przytulne. Oprócz stołów i krzeseł dla 14 (Chicago) i 8 (Whisky) osób, można skorzystać
ze stylowych kanap, 65” telewizora wraz z zapleczem technicznym np. do wyświetlania filmów i prezentacji (Chicago).
W każdej z sal istnieje możliwość zasłonięcia okien roletami.
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ogród
Dodatkowa, otwarta przestrzeń na świeżym
powietrzu. Idealne miejsce na organizację
wydarzeń firmowych i warsztatów. Zarówno
brunch jak i większa impreza integracyjna
doskonale sprawdzi się w otoczeniu
familoków i zieleni. Istnieje możliwość
wynajęcia całego ogrodu na czas trwania
wydarzenia. Wszystkie propozycje i sugestie
gości co do zagospodarowania terenu
są pozytywnie rozpatrywane. Kreatywne
rozwiązania dają najlepsze efekty.

kuchnia śląskiej prohibicji
Każde wydarzenie współtworzy oprawa oraz serwowane dania. Restauracja – opierając się na ogromnym doświadczeniu –
serwuje dania, które doskonale uzupełnią imprezę. Indywidualne podejście sprawia, że zaproponować możemy zróżnicowane
i atrakcyjne menu zaczynając od dań z karty, a kończąc na realizacji zamówień naszych gości. Styl i serwis sprawi, że
spotkanie czy przyjęcie przyjmie formę wielkiego święta.

Imprezy okolicznościowe
Oprócz wydarzeń biznesowych, goście Śląskiej Prohibicji mogą skorzystać z oferty bankietów firmowych, imprez
okolicznościowych i wesel. Restauracja gwarantuje przygotowanie wszystkich imprez okolicznościowych od podstaw.
W niezwykle klimatycznej dzielnicy Katowic każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę, dlatego obsługa
zorganizuje wszystkie potrzebne atrakcje, przystroi salę, ułoży indywidualne menu, zajmie się oprawą muzyczną. Do
dyspozycji gości są wszystkie dostępne przestrzenie wraz z całym zapleczem audio – wizualnym jak również scena,
ogród, animatorzy dla dzieci, sommelierzy, obsługa kelnerska, impresario, konferansjerzy.

scena
Na scenie Śląskiej Prohibicji wiele się dzieje. Światła, muzyka i gwiazdy. Micromusic, Janusz Radek, Drew De Four feat. Kin Curran,
Myrczek & Tomaszewski, Hengelo to osobistości ze świata muzyki i sztuki, które wystąpiły w restauracji i przyciągnęły gości
szukających kulturalnej rozrywki. Ponadto ciekawe pokazy, wykłady czy monodramy gwarantują wyśmienitą zabawę i są
doskonałym pomysłem na spędzenie czasu po pracy. Doskonałe nagłośnienie, skrupulatnie dobrane efekty specjalne (światła,
dym) sprawiają, że wydarzenia kulturowe stoją zawsze na najwyższym poziomie. Świadczy o tym wysoka frekwencja i wyprzedaż
biletów nawet w jeden dzień. Restauracja organizuje także bardzo popularne wieczory z muzyką na żywo. Istnieje także
możliwość wykupienia zaproszeń i voucherów na wszystkie wydarzenia organizowane w restauracji. Jest to wspaniały pomysł
na dodatkową gratyfikację pracowników.

apartamenty Hornigold
Apartamenty na wynajem to idealne rozwiązanie na nocleg dla wszystkich osób, których sprawy służbowe zatrzymują
dłużej na Śląsku. Hornigold to synonim luksusu i wygody. Do dyspozycji gości są dwa apartamenty znajdujące się
w bliskim sąsiedztwie restauracji (na Nikiszowcu), wspaniały apartament z ogrodem w dzielnicy Janów, 3 apartamenty
w samym centrum Katowic oraz Hornigold „W Zielonej Kamienicy”, który dysponuje 34 pokojami, salami konferencyjnymi
oraz strefą SPA.

Komfort i profesjonalizm
Siłą rozmów o biznesie jest możliwość zorganizowania ich w dogodnych warunkach wraz ze wsparciem wykwalifikowanej
obsługi. Wszyscy zainteresowani ofertą przygotowaną przez sztab pracowników Śląskiej Prohibicji otrzymują gwarancję
komfortu, dyskrecji i pełnego profesjonalizmu. Wszystkie zlecenia traktowane są indywidualnie. Otwartość na gości przy
jednoczesnym poszanowaniu tradycji stawia restaurację w najlepszym świetle.
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