Qui som
Contacta
Publicitat
Avís legal
626 863 848 – WhatsApp

Notícies
Actualitat
Cultura
Societat
Esports
Entitats
Baix Gaià
Opinió
Vida Social
Entrevistes
Reportatges
Agenda
El CLub
Select Page

Si us agrada el sushi bo, la

cadena Sushisom ha obert a
Reus el seu nou restaurant
4 agost 2022

Sushisom és a la segona planta de La Fira Centre Comercial, a
la zona de restauració.
La cadena de restaurants japonesos Sushisom ha obert un nou
establiment i ha triat La Fira Centre Comercial com a espai
per posar a l’abast dels seus clients la seva selecció de
sushi i plats asiàtics amb sabors exòtics. El nou restaurant
de Sushisom ocupa 600 m2 de la Planta Segona i oferirà la seva
carta amb més de 150 plats mitjançant el seu concepte ALL YOU
CAN EAT, un bufet lliure on el client tria els plats i els hi
cuinen com desitja.
Sushisom ofereix una àmplia selecció del millor sushi i plats
asiàtics per a tots els públics i també disposa d’una carta
d’al·lèrgens amb infinites possibilitats de plats i sushi
sense glútens. La seva gran varietat de menjar saborós i
saludable agrada a tots, petits i grans, i va augmentant

perquè l’empresa segueix innovant i ampliant la seva carta dia
a dia, oferint tant sushi com menjar calent tradicional
japonès, passant pels noodles, el pa bao amb pollastre o
salmó, tempures, gyozas i molt més. Els seus restaurants es
caracteritzen per ser espais acollidors, amplis i còmodes
perquè els clients gaudeixin en tots els sentits.
Fins ara Sushisom tenia oberts cinc restaurants a Espanya,
però amb el que ha obert a La Fira, Centre Comercial gestionat
per SILICIUS, la SOCIMI del Grup Mazabi especialitzada en la
compra i la gestió d’actius, amplia la seva presència estatal.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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626 863 848
Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

