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PARTNERZY

Pokora ponad wszystko

Gastronomia wróciła do gry. Niestety nie wszyscy. Jednak każdy dzielnie 
walczył, by ponownie móc przyjmować gości. Ci, spragnieni jedzenia na 
mieście pierwszego dnia wypełnili restauracje, jednak już dziś wiemy, 
że jeszcze nie jest to ten poziom odwiedzin, którego wielu oczekiwało. 

Restauratorzy postanowili też wziąć sprawy w swoje ręce i nie dopuścić 
do kolejnego lockdownu. Stąd m.in. pomysł sieci ORZO, w lokalach której, 
zaszczepieni gości otrzymają darmowego drinka. Cieszą też informacje 
o nowych otwarciach i narodzinach konceptów np. Le Braci – Daniela 

Pawełka czy transferach personalnych oraz nowych współpracach 
takich jak Restaurant Clubu z Nocnym Marketem, której efektem jest 
Neo(n) Bistro prezentujące fine dining w innym wymiarze, na dachu 

warszawskiego Novotelu.
Pandemia zweryfikowała wiele, ale utwierdziła też w przekonaniu, 

że nic nie jest pewne, a do pewnych kwestii wręcz należy podchodzić 
pokornie, nie uznając dobrej passy za wieczny pewnik. Między innymi 
o tym mówią moi rozmówcy z tego numeru: Karol Szafraniec, Szymon 

Adamczuk, Piotr Niemiec, Piotr Dorak, Bartek Śliwa i Adrian Monik, Inna 
Yarova i Marcin Popielarz. Na okładce tym razem szef kuchni, który jest 
znany już nie tylko w Polsce, bo jak sam przyznaje, w jego żyłach płynie 

Azja. Marcin Sasin to uosobienie skromności i ogromnego talentu, ale 
również wielkiej pracowitości. Jest przykładem, że osiągniecie celu 

i spełnienie marzeń jest naprawdę możliwe. Podczas naszej rozmowy 
opowiada o tym, jakie ma relacje z personelem, skąd pomysł na 

wyspecjalizowanie się w tak odległej (ale tylko na mapie) kuchni i dokąd 
teraz zmierza. Musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że ten cel jest 

w jego zasięgu. Tymczasem zapraszam do lektury!

Milena Kaszuba-Janus
redaktor naczelna
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Pizza Hut z druga 
restauracją franczyzową
Marka zarządzana przez spółkę AmRest otworzyła w  Stargardzie 
Szczecińskim kolejny lokal franczyzowy. Restauracja znajduje się w Galerii 
Handlowej Starówka i jest pierwszym lokalem sieci w tej miejscowości.

 – W 2020 roku otworzyliśmy 
pierwszą restaurację franczyzo-
wą Pizza Hut w Galerii Wiślance 

w Żorach. Wraz z otwarciem 
drugiego lokalu w Stargardzie 
Szczecińskim przyśpieszamy nasz 

Łódź: Montag z kolejnym 
punktem
W  weekend 12-13 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie piekarni przy 
Piotrkowskiej 111. W nowym miejscu gości powitał nie tylko znany skład 
Montagu, ale również Dominik Dobosz – Mistrz Polski Latte Art. 

Przez całą sobotę i niedzielę 
mistrz wyczarowywał niepowta-
rzalne wzory na kawach. Również 
te z łódzkimi motywami. 

Każdy, kto kupił chleb zapłacił 
za kawę symboliczną złotówkę. 
Weekendowe kawy wyróżniał 
nie tylko wygląd, ale także smak. 
W tych dniach oficjalnie 
zespół zaprezento-
wał nowy eks-
pres do kawy. 

 – Przed 
Wami FA-
EMA E71 
T o u c h – 
j e s t e ś m y 
pierwszym 
m i e j s c e m 
w Polsce, 
który może 
się nią pochwa-
lić! Dla tych , którzy 
cenią perfekcyjne przygotowa-
nie i smak kawy mamy następny 
prezent: kurs domowego baristy 

w Akademii Espresso prowadzo-
nej przez Primulator Polska! Do 
zdobycia jest 5 dwuosobowych 
zaproszeń na kurs, można je bę-
dzie wygrać w urodzinowym 
konkursie. Wpadajcie do naszego 
nowego Montagu, mamy dla Was 
chleb, kawę, prezenty i opowieści, 

które czekały tu przez 
ostatnie miesiące. 

Bardzo tęsk-
niliśmy za 

wspólnymi 
spotkania-
mi i pla-
n u j e m y 
w nadcho-
dzącą so-

botę i nie-
dzielę nadro-

bić zaległości. 
Do zobaczenia ze 

stałymi bywalcami, ale 
też tymi, którzy odwiedzą Mon-
tag po raz pierwszy – zachęcała 
załoga. 

Le Braci – nowy koncept 
Daniela Pawełka i Ferment 
Group
Do restauracji Butchery&Wine, Rozbrat 20, Kieliszki na Próżnej i  Koneser 
Grill dołączyło najmłodsze dziecko – Le Braci Cucina. Znajduje się przy ul. 
Górnośląskiej 24 w Warszawie. Prace nad nowym lokalem trwały w czasie 
pełnego lockdownu. 

Ogarniało nas zwątpienie, czy 
wróci jeszcze czas, gdy ludzie 

będą wychodzić 
do restauracji. Czy jeszcze będzie 
im to potrzebne. Jednak chęć 
niesienia ludziom radości, poka-
zywania im piękna tego świata, 
a przede wszystkim pokonywania 
trudności i przekraczania kolej-
nych barier była zdecydowanie 
większa. Naszym gościom poka-
żemy Włochy prawdziwe – opar-
te na poszanowaniu przyrody, 
zrozumieniu smaku, odwołujące 
się do wielowiekowej tradycji. 
Włochy, które doskonale odna-
lazły się we współczesnym świe-
cie, ale nie ślepo za nimi goniąc, 
raczej wnosząc do niego swoją 
żywotność, radość i szacunek do 

jedzenia i picia – mówią twórcy 
nowego miejsca Le Braci. 

Jest to prawdziwa włoska re-
stauracja, której sercem jest Le 
Braci – żar, ogień (wł.). Twórcy 
z włoskiej kuchni czerpią to, za co 
ją kochamy – smak, autentycz-
ność, prostotę, najwyższej jakości 
produkt, tradycje i bezkompromi-
sowość. 

Najnowszy projekt Le Braci 
ma na celu pokazanie ludziom, że 
włoska kuchnia to nie tylko piz-
za. Opierając się na polskich pro-
duktach wciąż jesteśmy w sta-
nie robić dania rodem z Italii. Co 
rewolucyjne dla Ferment Group 
– powiększa grupę gości o rodzi-
ny z dziećmi. Dlatego najmłodsi 
będą zajmować szczególne miej-
sce. Włoskie smaki nie tylko speł-
nią ich oczekiwania, ale zostaną 
z nimi aż do czasu dorosłości. 
Z pewnością sprawdzą, jak sma-
kuje oliwa, risotto robione w stylu 
„milanese”, czy ręcznie wyrabiane 
tortellini.

Do pracy przy projekcie zostali 
zaangażowani ludzie kochający 
i rozumiejący Włochy. Architekt 
Kacper Gronkiewicz, grafik Michał 
Korolec, Head Chef Przemysław 
Samul i General Manager Kamila 
Dzierżawska.

rozwój w miejscowościach po-
wyżej 60 tys. mieszkańców – po-
wiedział Jarek Orłowski, dyrektor 
operacyjny Pizza Hut na rynek 
polski.

Spółka AmRest prowa-
dzi w tej części Europy już 
ponad 200 własnych 
restauracji sieci. Firma 
otrzymała od YUM! 
właściciela marki 
Pizza Hut prawo do 
prowadzenia master-
-franczyzy w Polsce, 
Czechach, na Słowacji 
oraz w części krajów 
bałkańskich. Dzięki roz-
wojowi franczyzy przy-
spieszy dynamikę wzro-
stu oraz zwiększy penetrację 
marki, przede wszystkim dzięki 

otwarciom restauracji w mniej-
szych ośrodkach.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  czerwiec-lipiec4



McDonald’s rozszerza 
współpracę ze Stavą
W  ostatnich tygodniach dowozy McDelivery realizowane przez gastro-
kurierów Stava zostały uruchomione w  Jeleniej Górze, Mielcu, Kaliszu 
i Świdnicy. 

Usługa McDelivery dostępna jest 
obecnie w ponad 70 polskich 
miastach i McDonald’s wciąż roz-
szerza jej zasięg. Kurierzy Stava 
dostarczają posiłki z McDonald’s 
już w 13 miastach na terenie ca-
łej Polski.

Jak zauważyła Mo-
nika Dąbrowska, 
McDelivery Lead 
McDonald’s Pol-
ska, dzięki Stava 
McDonald’s ma 
możliwość budo-
wania własnych 
kanałów sprzedaży 
oraz rozszerzania za-
sięgu usługi McDelivery nie 
tylko w dużych miastach.

Rozpoczęcie współpracy 
między Stavą a McDonald’s po-
przedził kilkumiesięczny proces 
przygotowawczy, który pozwolił 
opracować sposób działania za-
pewniający najwyższy standard 
obsługi gości restauracji McDo-
nald’s.

W grudniu 2020 roku McDo-
nald’s Polska oraz Stava S.A. 
podpisały list intencyjny ws. roz-
szerzenia współpracy. Według za-
pisów listu, McDonald’s Polska za-
mierza powierzyć Stava urucho-

mienie usługi McDe-
livery w kolejnych 

miastach, w któ-
rych działa-
ją oddziały 
opolskiej sieci 
gastro-kurier-
skiej.

Stava ma 
już 45 oddzia-

łów w 41 miastach 
w całej Polsce i ko-

lejne w trakcie organizacji. We 
wszystkich lokalizacjach realizuje 
bezpieczne dowozy jedzenia we-
dług najwyższych standardów 
sanitarnych, zgodnych z zasada-
mi Kodeksu Dobrych Praktyk dla 
dostaw posiłków, który został 
zaaprobowany przez Główny In-
spektorat Sanitarny.
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Seafood Station 
w Warszawie
Lokal zaprosił gości po raz pierwszy 15 czerwca. Nowy punkt znajduje 
się przy Al. Jerozolimskich 93. Pierwsza restauracja Seafood Station 
Restaurant & Oyster Bar zlokalizowana jest przy ul. Dworcowej 7 
w Sopocie. 

Seafood Station Restaurant & 
Oyster Bar zaprasza na 
owoce morza, ryby, 
ostrygi i mięsa ser-
wowane w połą-
czeniu z sezono-
wymi, regional-
nymi produkta-
mi. Przy wnętrzu 
za inspi rowanym 
kultowymi, starymi 
targami i halami Rybnymi 

z całego świata. W restauracji 
można zjeść między in-

nymi homary, kraby, 
klasyczne Oysters 

Rockefeller, grillo-
wany stek z tuń-
czyka czy też 
brytyjskie Fish 

& Chips. W War-
szawskim lokalu 

pojawił się Oyster & 
Chamapgne Bar.
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Food Hall rodziny Likus 
w Browarach Warszawskich
Już wkrótce pierwszych gości powita Food Hall Browary, mieszczący się 
w dawnej Leżakowni Browaru Haberbuscha i Schielego. Autorem konceptu 
jest Aleksander Likus wraz ze wspólnikami. Przedstawiciel młodego 
pokolenia rodziny Likusów – znanych ze spektakularnych rewitalizacji oraz 
zwracających uwagę konceptów hotelarskich i gastronomicznych. 

Jego pomysł na Piwnice dawnej 
Leżakowni to stworzenie miejsca 
przyciągającego ludzi, tętniącego 
życiem i otwartego dla każdego 
gościa.

Pod kolebki piwnic w Browa-
rach Warszawskich Likusowie 
wprowadzą smaki z najdalszych 
zakątków świata. Na powierzchni 
blisko 1,5 tys. mkw. we współ-
pracy ze znanymi i cenionymi 
restauratorami uruchomią kilka-
naście różnorodnych restauracji 
i barów w kilku strefach i bogatą 
ofertą. Wkrótce będzie można tu 
przyjść na śniadanie, umówić się 
na biznesowy lunch czy spotkać 

na kolację z przyjaciółmi. Re-
stauratorzy przewidzieli także 
miejsce na wieczorne spotkania. 
Powstanie więc klub muzyczny 
oraz Bar Centralny, dzięki czemu 
w weekendy piwnice będą do-
stępne całą dobę.

 – Już od samego początku 
oczywistym było, że nie można 
marnować potencjału efektow-
nej przestrzeni piwnic. Dlate-
go zależało nam na stworzeniu 
przestrzeni, w której historia, kul-
tura, artyzm i gastronomia wza-
jemnie się przenikają. Będzie to 
miejsce o wysokim standardzie, 
zapewniające niezapomniane 

Krowarzywa z kolejnym 
punktem w Szczecinie
Po niedawnym otwarciu lokalu w Gdańsku, miłośnicy wegańskich burgerów 
mogą odwiedzić nową restaurację w Szczecinie. Punkt jest zlokalizowany 
przy ul. Jasnej 5. 

To druga restauracja Krowarzy-
wa w Szczecinie i dziewiętnasta 
w sieci. Otwiera ją Ewa Balcerzak, 
do której należy również pierwszy 
lokal w Szczecinie, przy ul. Monte 
Cassino 3.

W ofercie Krowarzywa moż-
na znaleźć flagowe wegańskie 
burgery, wrapy, zdrowe sałatki. 
Także uwielbiany przez klientów 
Vegan Kebab. Na spragnionych 
czeka domowa lemoniada oraz 
firmowe napoje butelkowe. Po-
lecamy również nasze nowości 
czyli czerwcowy Smak Miesiąca 
– Seitan Hoisin, ziemniaczki hash-
tagi czy nachosy bio z wegańskim 
serem.

Marka poszukuje kolejnych 
franczyzobiorców i multi-fran-
czyzobiorców w Warszawie, 
Katowicach, Lublinie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Częstochowie i Zako-
panem. W warunkach pandemii 
powstało już sześć lokali w całej 
Polsce, a 3 kolejne są w trakcie 
przygotowania.

doświadczenia kulinarne. 
Ogromną wagę przywią-
zujemy do efektu 
wizualnego przy-
gotowanej prze-
strzeni, dobrze 
wyselekcjono-
wanej muzyki 
i obcowania ze 
sztuką. Miejsce 
to będzie ideal-
nie przystosowane 
do grupowych spo-
tkań ze względu na duże strefy 

gastronomiczne i szeroką ofertę 
różnorodnych dań, w któ-

rej każdy znajdzie 
coś dla siebie. Wraz 

z architektami 
z NOKE Archi-
tects udało się 
w y p r a c o w a ć 
wizję przestrze-

ni, która ukazuje 
historyczne fun-

damenty w nowo-
czesnej formie – mówi 

Aleksander Likus.

Zdrowa Krowa: wszystkie 
burgery z roślinnymi 
zamiennikami
Goście mogą dokonać wyboru, czy przygotowany przez kucharzy burger 
ma zawierać wołowe mięso, czy ma to być zamiennik w postaci roślinnego 
burgera, powstałego na bazie białka pszennego i grochowego. Wegańskie 
odpowiedniki wprowadzono także w przypadku bekonu, sera oraz sosów. 

 – Pozycje wegańskie zawsze były 
obecne w naszym menu. Zale-
żało nam na tym, aby nie były 
one tylko dodatkiem, ale miały 
równoznaczne znacze-
nie. A ich portfolio 
– podobnie jak 
zestaw dań 
mięsnych – 
było szerokie 
i smaczne – 
mówi Robert 
Kuc, CEO sieci 
franczyzowej 
Zdrowa Krowa.

Liczba osób, 
które decydują się na 
ograniczenie w swojej diecie je-
dzenia mięsa, rośnie z roku na 
rok. Globalne dane Euromoni-
tora pokazują, że każdego roku 
liczba deklarowanych wegetarian 
zwiększa się aż o 76 mln. Jedno-
cześnie rośnie liczba fleksitarian, 
czyli osób ograniczających spoży-
wanie mięsa. W ostatnich latach 
wzrosła także popularność na-
pojów roślinnych oraz roślinnych 
alternatyw nabiału.[1]

Ten trend widać także w świe-
cie gastronomii. W Polsce sieć 

franczyzowa Zdrowa Krowa 
wprowadziła wegańskie zamien-
niki w całej swojej ofercie.

 – We wszystkich 13 restau-
racjach Zdrowej Kro-

wy można doko-
nać wyboru, czy 

przygotowany 
przez kucha-
rzy burger ma 
zawierać tra-
dycyjne, 100 
proc. wołowe 

mięso, czy ma 
to być zamiennik 

w postaci roślinne-
go burgera powstałego 

na bazie białka pszennego i gro-
chowego od www.bezmiesny.pl. 
Dodatkowo we wszystkich bur-
gerach, w których występuje be-
kon lub ser, również istnieje moż-
liwość dokonania wymiany na 
wegański zamiennik. Natomiast 
sosy (przygotowywane na bazie 
domowego majonezu przez ku-
charzy na miejscu w restauracji) 
również znalazły swoją alterna-
tywę w postaci wegańskich od-
powiedników – mówi Robert Kuc, 
CEO Zdrowej Krowy.
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PIZZA BOYZ i Mr. Pancake  
we Wrocławiu
Na mapie miasta pojawił się kolejna restauracja FoodX. Lokal sieci mieści 
się przy ul. Szewskiej 69/70. Poza amerykańską pizzą i  pankejkami, 
o nietypowych połączeniach smakowych, goście restauracji mogą wybierać 
spośród burgerów i wegańskich pozycji. W menu znajdą się dwie kolejne 
marki grupy – Ghost Burger oraz Vegan Pizza Club.

– Pandemia znacząco spowolniła 
otwarcie restauracji we Wrocła-
wiu. Wierzymy jednak, że dzięki 
temu mogliśmy się jeszcze lepiej 
przygotować do przyjęcia gości 
i zagwarantować im, że w naszej 
restauracji spotkają ich same 
zachwycające doświadczenia 

k u l i n a r n e 

i wzrokowe. Cieszymy się, że 
otwieramy się latem, kiedy w peł-
ni można korzystać z takich udo-
godnień restauracji jak ogródek. 
W weekend otwarcia wyprawia-
my dla gości gorące powitanie 
z setem Dj’skim i promocjami. 
Zapraszamy!” – zachęca Domi-
nika Łyczko, franczyzobiorczyni 
restauracji PIZZA BOYZ i Mr. Pan-
cake we Wrocławiu.

Pandemia skłoniła właścicieli 
do powołania do życia kolejnych 

marek. W potfolio firmy znala-
zła się wegańska pizza Vegan 
Pizza Club, która zaspokoi „se-
rowe” marzenia każdego we-
ganina. Także Ghost Burger 
z mięsem typu SMASH, które 

jest przyrządzane w oryginal-
ny sposób opracowany w Kali-

fornii. W karcie pojawią się także 
tak popularne dodatki jak CBD, 
czekolada ruby i wiele innych.

Restaurant Club świętuje 
milion festiwalowych gości
Organizator takich festiwali jak m.in. Restaurant Week, World Class 
Cocktail Festiwal, Fine Dining Week świętuje swój frekwencyjny sukces. 
Licznik właśnie wybił i  pokazał liczbę miliona wszystkich festiwalowych 
rezerwacji.

Milionowym gościem wszystkich 
festiwali Restaurant Club została 
mieszkanka Warszawy, na któ-
rą czekają nagrody. Wśród nich 
m.in. kolacja z założycielami Re-
staurant Week, paczka prezentów 
od Restaurant Week. Także 
dwuosobowa rezerwacja na 
Festiwale organizowane 
przez Restaurant Club 
w 2021 r.

 – Serdecznie gra-
tulujemy pierwszemu 
milionowemu gościowi! 
Z wielką radością obser-
wujemy zainteresowanie 
Festiwalami organizowa-
nymi przez Restaurant Club. 
Cieszymy się, że Goście otwie-
rają się na nowe doświadczenia 
restauracyjne. Po kilku latach na-
szej działalności, festiwale takie 
jak Restaurant Week, World Class 
Cocktail Festiwal czy Fine Dining 
Week stały się najpopularniejszy-
mi wydarzeniami sceny kulinarnej 
w Polsce i z każdą edycją rosną 
w siłę. W imieniu wszystkich re-
stauracji dziękujemy za wsparcie 
polskiej sceny gastronomicznej 
– mówi organizator festiwalu, Pa-
weł Światczyński.

Festiwale organizowane przez 
Restaurant Club na stałe wpisa-
ły się w imprezowy kalendarz 
Polski. Właśnie trwa wiosenna 
edycja Restaurant Week, która 
potrwa do 27 czerwca. Rezerwa-
cji można dokonywać na www.
RestaurantWeek.pl. Festiwal od-
bywa się pod hasłem: “IDŹ! na 

bestsellery najlepszych restau-
racji”. Jest on wielkim świętem 
powrotu sceny restauracyjnej, 
w którym bohaterami są naj-

lepsze flagowe dania topowych 
szefów. Goście mogą spróbować 
zarówno dań kuchni polskiej, jak 
i wielu kuchni świata. W ofer-
cie festiwalowej dostępne będą 
dania jarskie, rybne oraz mięsne 
w specjalnej cenie 59 zł, któ-
ra wspomoże odbudowanie się 
branży gastronomicznej. Festi-
wal organizowany jest równo-
cześnie w kilku miastach – bierze 
w nim udział blisko 350 restau-
racji między innymi z Warszawy, 
Trójmiasta, Krakowa, Poznania 
czy Wrocławia.

Rezerwacji można dokonać na 
www.RestaurantWeek.pl. Festi-
wal odbywa się w oparciu o Kartę 
Higieny, czyli bieżące wytyczne 
sanitarno-epidemiologiczne.

Michał Gniadek szefem 
kuchni w restauracji KLONN
Szef znany z  restauracji ZONI, WuWu i  Plato. Stale poszukuje inspiracji 
i najlepszych produktów. 

Ma wielką wyobraźnię smako-
wą i przejął stery nad 
kuchnią restau-
racji KLONN 3 
lipca. Michał 
Gniadek zdo-
był już duże 
doświadcze-
nie w reno-
m o w a n y c h 
restauracjach 
takich jak Pla-
to, Senses, Dys-
pensa czy Sowa. Ma 
na swoim koncie wiele 

branżowych wyróżnień i na-
gród – m.in w 2018 r. 

został wyróżnio-
ny w przewod-

niku Gaul-
t & M i l l a u 
jako Młody 
Talent.

K L O N N 
znajduje się 

przy Zamku 
Ujazdowskim 

(ul. Jazdów 1b), 
należy do Rest 

Team. 

PIZZA BOYZ i Mr. Pancake to 
koncept gastronomiczny oparty 
w całości na idei porn food i trak-
tujący jedzenie jako kompleksowe 
doświadczenie. Czego mogą spo-
dziewać się goście odwiedzający 

restauracje sieci FoodX? Przede 
wszystkim smaków i kombinacji 
składników niespotykanych nigdzie 
indziej. Amerykańskie Mr.Pancakes 
ze słonymi dodatkami, lodami, watą 
cukrową to standard. 
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KFC ma już 300  
restauracji w Polsce
16 czerwca obok Parku Handlowego przy ulicy Rzgowskiej 134 w  Łodzi 
powitał gości trzysetny lokal pod tym szyldem. Sieć umacnia tym samym 
swoją pozycję na krajowym rynku gastronomicznym w kategorii restauracji 
szybkiej obsługi (QSR).

Obostrzenia zostały poluzo-
wane i wreszcie możemy zjeść 
w ulubionym lokalu z rodziną 
czy przyjaciółmi. To okazja, aby 
odwiedzić m.in. jedną z aż trzy-
stu restauracji KFC. Do ich grona 
dołączył lokal przy ulicy Rzgow-
skiej w Łodzi. Mimo trwającej od 
ponad roku pandemii, która nie 
pozostała bez wpływu na całą 

branżę gastronomiczną, KFC uda-
ło się w tym czasie nie tylko nie 
zamknąć żadnego z istniejących 
lokali, ale też otwierać kolejne re-
stauracje. 

– KFC to strategiczna mar-
ka w portfolio spółki AmRest, 
która globalnie zarządza ponad 
900 restauracjami sieci w całej 
Europie. Z perspektywy całego 

biznesu spółki, Polska niezmien-
nie jest jednym z kluczowych 
rynków. Nieustanne zwiększa-
my dostępność marki dla na-
szych gości w dogodnych loka-
lizacjach, czego dowodem jest 
najnowsza restauracja przy Par-
ku Handlowym w Łodzi. W KFC 
od zawsze jakość i świeżość dań 
stawiane są na pierwszym miej-
scu. Ale nie tylko. KFC wspie-
ra także organizacje społeczne 
i jako pierwsza sieć restauracji 
w Polsce wdrożyła program 
Harvest. W jego w ramach nasi 
pracownicy za pośrednictwem 
Banków Żywności w Polsce, 
przekazali prawie dwa miliony 
ciepłych posiłków.

KFC wdraża także szereg roz-
wiązań wspierających środo-
wisko. Nasze dania serwujemy 
w opakowaniach wyproduko-
wanych w 50 proc. z recyclingu. 
Systematycznie redukujemy zu-
życie plastiku, a także budujemy 
odpowiedzialnie nasze nowe re-
stauracje używając ekologicznych 
technologii. Posiadamy pierwszą 
w tej części Europy restaurację 
z certyfikacją LEED. Siłą marki 
KFC są również lokalni dostaw-
cy, wyselekcjonowane, najlepsze 
polskie hodowle drobiu i wyłącz-
nie sprawdzone produkty – po-
wiedział Thomas Łacek, Brand 
Prezydent KFC w AmRest.

Goście znajdą tu zarówno 
klasyczne dania, ale też opcje 
wegetariańskie, jak na przykład 
Halloumi Burger, czy wer-
sję fit ulubionych dań, 
w których serwowa-
ny jest grillowany 
kurczak. KFC daje 
szeroki wa-
chlarz udogod-
nień, dzięki 
którym goście 
mogą dosto-
sować sposób 
odbioru za-
mówienia, do 
swoich aktual-
nych preferencji. 
W ciągu ostatnich 
12 miesięcy KFC wpro-
wadziło między innymi 

funkcjonalność swojej aplika-
cji – KFC® Collect. Pozwala na 
zamawianie posiłków, płatność 
online oraz odbiór zamówienia 
w restauracji na wynos (KFC® 
Zamów i Odbierz), poprzez 
okienko Drive Thru (KFC® Click 
& Drive Thru) lub prosto do sa-
mochodu na parkingu restaura-
cji KFC (KFC® Parking Pickup).

– Ostatnie prawie półtora 
roku było dużym wyzwaniem 
dla branży restauracyjnej. My 
również odczuliśmy skutki pan-
demii. Natomiast przez cały czas 
najważniejsze dla nas było bez-
pieczeństwo naszych pracow-
ników i gości. Z dumą wspiera-
liśmy lekarzy i osoby zaangażo-
wane w walkę z pandemią. Cho-
ciażby poprzez bezkontakowe 
dostawy posiłków regeneracyj-
nych do szpitali czy współpracę 
z bankami żywności. Dzięki za-
chowaniu najwyższych standar-
dów operacyjnych i ogromnemu 
zaangażawaniu naszych pra-
cowników mogliśmy sprostać 
stawianym tym wyzwaniom. 
Nie tylku udało się nam rozwi-
nąć nasze kanały sprzedażowe, 
ale również realizowaliśmy plan 
nowych otwarć. Kontynuujemy 
naszą strategie rozwoju, tak aby 
znaleźć się we wszystkich miej-
scach, gdzie oczekują nas fani 
KFC – mówi Bartosz Pęczalski, 
prezydent KFC Polska.

Chilli Mili z dwoma  
nowymi lokalami
Marka wzbogaciła się o  dwa nowe punkty na gastronomicznej mapie 
Polski. Pierwszy z  nich w  dolnośląskim Lubaniu otwarty został w  Dzień 
Dziecka. Drugi – w Puławach – 16 czerwca wystartował ponownie. 

– Otwarcie dwóch restauracji 
w ciągu dwóch tygodni to było 
coś więcej niż wyzwanie – mówi 
Agnieszka Rejkowicz, koordyna-
torka sieci franczyz Chilli Mili. – 
Pomimo ogromnego tempa pracy 

mogliśmy sobie na to pozwolić, 
gdyż standardy towarzyszące 
otwarciom mamy świetnie prze-
pracowane i w zasadzie powta-
rzalne. Oczywiście każde z miejsc 

ma swoją lokalną specyfikę, ale 
przyświeca nam jeden cel – kar-
mić pysznym kurczakiem miesz-
kańców miasta i okolic. Rekrutu-
jemy, szkolimy, trenujemy, wspie-
ramy załogę w dniu otwarcia 
i długo, długo po nim. Wszystkie 
ręce na pokład! – dodaje Agniesz-
ka Rejkowicz. Wraz z Maciejem 

Sokołowskim są odpowie-
dzialni za menu Chilli Mili, jak 

i przygotowanie restauracji 
do otwarcia.

Strategią marki Chilli 
Mili jest lokowanie swo-
ich restauracji w mniej-
szych miastach do 100 

tys. mieszkańców. Lokale 
wyróżniają się na tym tle 

wnętrzem, sposobem poda-
wania jedzenia (na drewnia-
nych tacach, papierze firmo-
wym i w towarzystwie świeżych 
składników), dobraną playlistą 
i możliwością dolewki napojów 
bez limitu. Filozofia marki zamy-
ka się w prostej sentencji: Crispy 
Chicken & Chill.
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ORZO wprowadza darmowy 
cocktail dla zaszczepionych
„Szczepmy się – zostańmy przy stole!” to hasło ogólnopolskiej akcji. 
Restauracje ORZO, jako pierwsze, proponują zaszczepionym gościom 
prezenty – przede wszystkim autorski koktajl Marcina Kruka. Cel akcji to 
okazanie wdzięczności zaszczepionym gościom, dzięki którym oddala się 
widmo jesiennego lockdownu.

Najzieleńsza sieć restauracji 
w Polsce – ORZO people-mu-
sic-nature – została inicjatorem 
ogólnopolskiej akcji „Szczepmy 
się – zostańmy przy sto-
le!”. Zaszczepieni goście 
(dwoma dawkami lub 
jedną dawką – przy 
okazaniu terminu 
drugiej) otrzymają 
w prezencie orygi-
nalny koktajl. Został 
on skomponowany 
przez jednego z najlep-
szych polskich barmanów, 
wielokrotnego laureata konkur-
sów barmańskich – Marcina Kru-
ka.

 – W ten sposób chcemy po-
dziękować osobom, które dbają 
o zdrowie swoje i innych. To dzię-
ki nim zapłonął promyk nadziei, 
że pandemia wkrótce wygaśnie, 
a restauracje nie zostaną ponow-
nie zamknięte. Każda zaszczepio-
na osoba – po okazaniu dowodu 
szczepienia (paszportu szcze-
pionkowego lub karty szczepień) 
– przy dowolnym zamówieniu 
otrzyma w prezencie koktajl 
Swizzle z grejpfrutem, limonką 

i cynamonem. Akcja obowiązuje 
w restauracjach ORZO w War-
szawie, Krakowie, Wrocławiu 
i Poznaniu – mówi Brand Mana-

ger ORZO Agnieszka 
Hexel. 

Ostatni rok 
był wyjątko-
wo ciężki dla 
g a s t r o n o m i i 
i innych branż. 
Restauracje zo-

stały zamknięte 
na wiele miesięcy, 

a ludzie zostali pozba-
wieniu możliwości wspólnego 
spotkania się przy stole. To dzięki 
osobom zaszczepionym istnieje 
szansa, że jesienią pandemia nie 
powróci do Polski ze zdwojoną 
siłą. ORZO nie segreguje gości 
i nie nakłada żadnych zakazów. 
Restauracje zawsze były i będą 
dostępne dla wszystkich gości 
w całej Polsce. Koktajl prezento-
wy to jedynie wyraz wdzięczności 
wobec osób, które zdecydowały 
się zaszczepić. Bo być może to 
dzięki nim ORZO nie zostanie po-
nownie zamknięte za kilka mie-
sięcy.

Sfinks Polska:  
Zmiany w zarządzie
Na czele zarządu pozostał dotychczasowy prezes, Sylwester Cacek. Będzie 
współpracował z Jackiem Kusiem, Amirem El Malla oraz Mateuszem Cackiem. 
Z zarządu odeszła Dorota Cacek. Sprawowała funkcję wiceprezesa od 2011 
roku. Pozostanie w strukturach grupy jako członek zarządu spółek zależnych. 

– Mamy za sobą niezwykle trud-
ny okres w gastronomii związany 
z pandemią. Mimo iż nasze re-
stauracje przez wiele mie-
sięcy były zamknięte 
dla gości, pracy 
w centrali i wy-
zwań mieli-
śmy więcej 
niż zazwyczaj. 
S t o c z y l i ś m y 
prawdziwy bój 
o przetrwanie 
spółki i sieci. Dzię-
kuję Dorocie, która 
dzieliła ze mną odpowie-
dzialność i obowiązki w zarządzie 

w tym kluczowym dla spółki 
okresie. Działania, które zrealizo-
waliśmy, sprawiły, że teraz mo-

żemy z optymizmem spo-
glądać w przyszłość. 

Planować rozwój 
między innymi 

dzięki szansom, 
jakie stworzy-
ła pandemia. 
Chcemy jak 
najszybciej ru-

szyć do przodu. 
Dlatego dziękuję 

Radzie Nadzorczej 
za wzmocnienie zarządu 

o osoby, które są związane ze 

Al dente by Makarun 
Premium w Nowych 
Czyżynach
Niebawem w centrum handlowym zadebiutuje również restauracja nowej 
marki należącej do popularnej sieci Makarun. W menu restauracji będzie 
można znaleźć szeroki wybór makaronów z  sosami m.in. carbonara, 
pommodoro con pollo, curry czy szpinakowym.

– Al Dente by Makarun Premium 
poszerzy ofertę gastronomiczną 

Centrum Nowe Czyżyny. Format, 
który w Czyżynach pojawi się 
w odsłonie Premium, to jeden 

z najciekawszych konceptów ga-
stronomicznych na rynku, który 
dynamicznie rozwija się w ostat-
nich latach. Marka lokuje się 
w najlepszych centrach handlo-
wych w całej Polsce. Ma również 
restauracje w USA i w Dubaju – 
informuje Izabela Domaradzka, 
dyrektor działu marketingu Ga-
stromall Group.

Otwarcie lokalu Al Dente by 
Makarun Premium planowane 
jest na przełom lipca i sierpnia 
2021 roku. Jak podkreśla przed-
stawicielka inwestora, trzy nowe 
marki dopełnią ofertę gastrono-
miczną centrum oraz sprawią, że 
będzie jeszcze bardziej atrakcyjna 
dla odwiedzających.

spółką od wielu lat. Będą mogły 
z nową motywacją podjąć czeka-
jące na nas wyzwania – komen-
tuje Sylwester Cacek, prezes za-
rządu Sfinks Polska.

– Chciałabym podziękować 
wszystkim pracownikom i part-
nerom biznesowym za wielo-
letnią współpracę. Zwłaszcza za 
zrozumienie dla szczególnych 
potrzeb, ale i ograniczeń Sfinksa, 
które wynikały z pandemii. Je-
stem przekonana, że ten wspól-
ny wysiłek zaprocentuje w przy-
szłości dla wszystkich stron. Po 

niezwykle wyczerpującym okre-
sie, chętnie ustępuję miejsca 
w zarządzie osobom, które już 
wielokrotnie potwierdziły swoje 
zaangażowanie i kompetencje 
w pracy operacyjnej. Życzę no-
wemu zarządowi wielu sukcesów 
w odradzającej się po pandemii 
działalności. Skutecznego po-
mnożenia kapitału organizacyj-
nego grupy oraz wykorzystania 
szans, jakie niesie nowa rzeczy-
wistość – komentuje Dorota Ca-
cek, dotychczasowa wiceprezes 
zarządu Sfinks Polska.
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Blue Cactus w nowej 
odsłonie w Fabryce Norblina
Restauracja rozpoczęła swoją działalność w  1996 r. jako jedna 
z największych restauracji w stylu tex-mex. Oferowała menu tradycyjnej 
kuchni amerykańskiej, takie jak steki, burgery czy żeberka oraz 
meksykańskie burritos, fajitas czy nachos. Lokal powróci, pod tym samym 
szyldem, w IV kwartale bieżącego roku.

Przez ponad 22 lata funkcjonowa-
nia lokalu pojawiło się w nim aż 1,5 
mln gości. Właściciele restauracji 
bardzo długo poszukiwali miejsca 
do ponownego jej uruchomienia. 
Nowa odsłona Blue Cactus będzie 
działać w przestrzeni zabytkowe-
go budynku nr 19. Kiedyś mieściła 
się w nim fabryczna sztancow-

nia. Po-
wstała w II połowie XIX w. jako 
dobudówka do dawnego domu 
fabrycznego Edwarda Luckfielda 
i Gustawa Hennigera. 

Otwarta kuchnia
We wnętrzu Blue Cactus znajdą 
się wyeksponowane ściany z ory-
ginalnej, zrewitalizowanej cegły, 
wysokie sufity oraz przestronne 
wewnętrzne patio. To właśnie na 
nim znajdzie się strefa barowa, 
serwująca margarity, z których 
słynie restauracja. Jej sercem sta-
nie się jednak otwarta kuchnia. 
Wokół niej ustawione zostaną 
stoły, a goście oczekujący na posi-
łek będą mogli obserwować pracę 
kucharzy przygotowujących dla 
nich dania. 

Strefa chillout
Nie zabraknie też miejsca na 
przytulną strefę chillout, ide-
alną na prywatne spotkania 
z przyjaciółmi czy relaks przy 
drinkach. Aranżacją wnętrz zaj-
mie się pracownia IMR Archi-
tekci, odpowiedzialna również 
za wystrój poprzedniej lokali-
zacji Blue Cactus. Dzięki kon-

tynuacji tej współpracy i wy-
korzystaniu koncepcji re 

– i up-cyklingu. W no-
wym lokalu w Fabry-

ce Norblina znajdą 
się elementy wy-
stroju znane do-
skonale gościom 
z poprzedniego 
lokalu (zlokalizo-
wanego przy ul. 

Zajączkowskiej na 
warszawskim Moko-

towie), takie jak ręcz-
nie wykonywane meble, 

obrazy oraz inne kultowe 
akcesoria i ozdoby.

 – Jesteśmy bardzo podekscy-
towani ponownym uruchomie-
niem Blue Cactus w Fabryce Nor-
blina! Projekt znajduje się w no-
wym centrum Warszawy. Okolicy 
z najwyższej klasy obiektami 
biurowymi, handlowymi i miesz-
kaniowymi. Zlokalizowanymi 
zarówno w nowoczesnych, jaki 
zabytkowych budynkach – mówi 
John Gabrovic, właściciel Blue 
Cactus Restaurant & Bar. – Nasi 
przyszli goście mieszkają, pracu-
ją i chętnie spędzają swój wolny 
czas na Woli. Dzielnica już od ja-
kiegoś czasu prezentuje swoje 
odmienione oblicze. Bardzo do-
ceniamy starania Grupy Capital 
Park, włożone w zachowanie hi-
storycznych elementów Fabryki 
Norblina. 

Batida: Katarzyna 
Starzyńska nową dyrektor 
sprzedaży HoReCa
Wraz z  rozwojem marki w segmencie HoReCa, przyszedł czas na zmianę 
w  strukturach firmy. Katarzyna Starzyńska przez ostatnie 10 lat była 
związana z Belvedere Gourmet Group. 

Całe swoje życie zawodowe zwią-
zana jest z hotelarstwem i gastro-
nomią. Ukończyła studia Hotelar-
sko-Gastronomiczne w Wyższej 
Szkole Turystyki i Hotelarstwa 
w Warszawie. Katarzyna Sta-
rzyńska swoją karierę zawodową 
zaczęła w Hotelu Europejskim. 
Następnie, po szybkim awansie 
wewnętrznym, pełniła obowiąz-
ki Managera Baru ‘Cherry Casino’ 
w ówczesnym Hotelu Victoria 
w Warszawie (obecny Sofitel Vic-
toria). 

Kolejnym miejscem, w któ-
rym zdobywała doświadczenie 
był Hotel Bristol (obecny Royal 
Collection). Pracowała 
w nim przez 15 lat, 
pełniąc osta-
tecznie funk-
cję zastępcy 
d y r e k t o r a 
ds. gastro-
nomii. Zde-
c y d o w a n a 
na zmia-
ny, przejęła 
s t a n o w i s k o 
dyrektora re-
stauracji Belvedere 
w Warszawie i związała 
się z Belvedere Gourmet Grup. 
Pracując w tych prestiżowych 
miejscach, gościła m.in. królową 

Elżbietę II, Margaret Tacher, księ-
cia Williama i księżną Kate. Tak-
że prezydentów USA, Baracka 
Obamę i Donalda Trumpa oraz 
światowej sławy gwiazdy mu-
zyczne m.in. Michaela Jacksona 
czy Charliego Wattsa z The Rol-
ling Stones. 

Do jej obowiązków będzie 
należało zarządzanie wszystkimi 
pionami sprzedaży HoReCa oraz 
realizacja strategii. 

Jesteśmy szczęśliwe, że do 
naszego zespołu dołączyła spe-
cjalistka z tak ogromnym do-
świadczeniem. Wierzymy, że 
nie tylko doskonała znajomość 

branży, ale i wyjątkowe 
zdolności komu-

nikacyjne Kasi 
ożywią markę 

i zwiększy 
się tym sa-
mym tem-
po rozwo-
ju Batidy 
w segmen-

cie Horeca. 
Nie może-

my doczekać 
się efektów naszej 

współpracy. Życzymy Kasi 
wielu sukcesów! – mówi w imie-
niu zarządu Batida, Caroline Ra-
dziszewska, viceprezes.

 – Wpasowując się w tę stra-
tegię, podobnie zamierzamy za-
chować i poddać recyklingowi 
unikatowe elementy wystroju 
znane gościom Blue Cactus od lat. 
Mamy jedną z najlepszych loka-
lizacji w ramach całego projektu. 
Historyczna, fabryczna sztancow-
nia to niesamowity zabytkowy 
budynek z cegły. Inspiruje nas do 

odtworzenia barwnego wnętrza 
restauracji, dzięki czemu zaoferu-
jemy naszym gościom wspaniałe 
doznania, nie tylko kulinarne, ale 
i estetyczne. Z niecierpliwością 
wyczekujemy otwarcia – współ-
tworzenie oryginalnej oferty ga-
stronomicznej Fabryki Norblina 
jest dla nas dużym i ekscytującym 
wyzwaniem – dodaje.
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Pierwszy „Orlen w ruchu” 
otwarty w Warszawie
Format sklepowo-gastronomiczny znajduje się przy ulicy Grójeckiej 26. 
Do końca roku w  największych polskich miastach powstanie kolejnych 
40 punktów. W  sumie będzie ich około 900. Do 2030 roku koncern chce 
zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł. 

 – Konsekwentnie realizujemy 
przyjętą strategię dynamicznie 
rozwijając jeden z filarów naszej 
działalności. Segment detaliczny, 
z którego rocznie uzyskujemy 

około 3 mld zł zysku operacyjne-
go. Naszą odpowiedzią na rynko-
we trendy, związane ze zmianami 
zachodzącymi w nowoczesnym 
handlu. Także ewoluującymi 
wraz z nimi potrzebami klientów 

są nowe formaty sprzedaży de-
talicznej pod marką „Orlen w ru-
chu”. Lokalizacja pierwszego 
punktu nie jest przypadkowa. 
To właśnie przy ulicy Grójeckiej 
przez wiele lat funkcjonował sa-

lon prasowy Ruch, który moc-
no wrósł w jej krajobraz. 

Przejęcie przez PKN 
Orlen spółki Ruch po-
zwoliło uratować to 
miejsce i przywró-
cić je mieszkańcom 
Warszawy w no-
woczesnej, atrak-
cyjniejszej formie – 

mówi Daniel Obajtek, 
prezes zarządu PKN 

Orlen.
Nowe formaty „Orlen 

w ruchu” to miejsca, w których 
klienci szybko kupią kawę i hot-
-dogi. Także inne produkty ga-
stronomiczne znane ze Stop Cafe, 
również m.in. prasę. W najbliż-
szym czasie takie punkty pojawią 
się również w Katowicach, Byd-
goszczy i Wrocławiu.

Powraca World Class 
Cocktail Festival
Letnia edycja potrwa prawie cały miesiąc, od 7 lipca do 1 sierpnia. 
W  ponad 150 najlepszych koktajlbarach, w  10 regionach 
Polski za 35 zł będzie można spróbować dwóch koktajli 
spod znaku World Class. Uczestnicy Festiwalu 
ponownie wybiorą także Bar Roku. Rezerwacje 
trwają na CocktailFestival.pl.

Wielki powrót na światowe 
koktajle
Letnia edycja World Class Cock-
tail Festival odbędzie się pod 
hasłem: “Keep walking gastrono-
mio”. Festiwal będzie więc wiel-
kim świętem powrotu sceny ba-
rowej, w którym bohaterami są 

ś w i a -
t o w e 
koktaj-
le.

Polska 
scena bar-
mańska znów 

będzie tętnić życiem. World Class 
Cocktail Festival będzie dosko-
nałym pretekstem do wspólne-
go spędzenia czasu. Jesteśmy 
ogromnie szczęśliwi z możliwości 
wspólnej celebracji największego 
święta koktajlowego w Polsce 
i jednego z największych 
na świecie. Goście, poza 
utęsknioną atmosferą, 
doświadczą znanych 
na całym świecie kok-
tajlowych klasyków. 
Także autorskich 
i popisowych kompo-
zycji, przygotowywa-
nych przez mistrzów 
sztuki barmańskiej. Za-
praszamy wszystkich do 
odwiedzania koktajlbarów 
biorących udział w wydarzeniu 
– zachęca Łukasz Piwowarczyk, 
Head of Reserve Poland w firmie 
Diageo, która jest inicjatorem Fe-
stiwalu.

Mistrzowskie kompozycje
Na gości Festiwalu czekać będą 
mistrzowskie kompozycje kok-
tajlowe, oparte na najwyższej 
jakości alkoholach z portfolio 
Diageo. Wśród nich znajdą się 
cenione na całym świecie marki, 
takie jak: whisky Johnnie Walker 
i Singleton, Bulleit Bourbon. Tak-
że giny Tanqueray i Gordon’s oraz 
wódki Cîroc i Ketel One czy rumy 
Zacapa i Captain Morgan. 

– Naszym celem jest popula-
ryzowanie w Polsce światowych 
trendów koktajlowych, a przede 
wszystkim świadomej konsump-
cji, w której liczy się nie ilość, lecz 
jakość alkoholu i sposób jego 

podania. Bary i restau-
racje biorące udział 

w Festiwalu 
są starannie 

s e l e k c j o -
n o w a n e 
w oparciu 
o wysoką 
jakość: ob-
sługi bar-

m a ń s k i e j 
i kelnerskiej, 

wykorzystywa-
nych składników 

czy mistrzowskiego poziomu 
menu – wyjaśnia Max Pollo, jeden 
z organizatorów Festiwalu.

W tegorocznej edycji za po-

śred-
nictwem strony CocktailFestival.
pl goście rezerwować będą zesta-
wy dwóch koktajli w festiwalowej 
cenie 35 zł. Termin Festiwalu za-
planowano na lipiec 2021 roku. 

W duchu zero waste
Istotnym wątkiem Festiwalu jest 
idea „zero waste”, czyli ograni-
czania niekorzystnego wpływu 
człowieka na środowisko natu-
ralne. W przypadku działalności 
barów koncentruje się ona wokół 
wykorzystywania składników „od 
kwiatu do korzenia” oraz rezygna-
cji z plastikowych rurek i sztucz-
nych ozdób koktajli.

Wszystkie festiwalowe wyj-
ścia będą recenzowane przez 
gości. W rezultacie powstanie 
ranking najwyżej ocenianych lo-
kali World Class Cocktail Festival. 
Na podstawie ich ocen, jak w po-
przedniej edycji, przyznana zo-
stanie nagroda Bar Roku (w 2020 
roku triumfował stołeczny The 
Root).

Rezerwacja udziału w Fe-
stiwalu jest wyjątkowo prosta. 
Wystarczy dokonać zakupu kok-
tajli na stronie CocktailFestival.
pl. Rezerwując dwa koktajle za 35 
zł, Goście zapłacą nawet 50 proc. 
mniej za najbardziej wyszukane 
propozycje.

PANORAMA
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O czasie lockdownu, kiedy North 
Food zawiesił działalność i nie 

zdecydował się na delivery, nowej 
marce Veggie Hub, rozwoju linii 

North Fish Specials i przygotowaniu 
do otwarcia lokalu w Wielkiej 
Brytanii opowiada Szymon 
Adamczuk, CEO North Food. 

ZWIĘKSZAĆ  
ZASIĘG  

I DOCIERAĆ 
DO NOWYCH 

GOŚCI

SZYMON 
ADAMCZUK

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

Przy pierwszym, jak i drugim lockdownie nie zdecydowaliście się 
Państwo na działanie w formule delivery. Skąd taka decyzja i czy 
gdyby ponownie trzeba było zrezygnować z przyjmowania gości 
na miejscu, będzie taka sama? 
Zgadza się. Jednakże była to świadoma decyzja businessowa. Co 
prawda już przed pandemią kanał delivery miał w sprzedaży NF 
coraz większe znaczenie i rósł bardzo dynamicznie, ale kalkulacja 
w naszym przypadku była dość prosta. Mianowicie od razu wie-
dzieliśmy, iż nie da się prowadzić i utrzymać biznesu, takiego jak 
NF, przy dostępnej jedynie opcji delivery. Z perspektywy czasu, 
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uważam to za jedyną słuszną decyzję. Po tych kilkunastu mie-
siącach NF otworzył się na nowo. Jednocześnie minimalizując 
straty. Ilość naszych restauracji jest niemal identyczna jak przed 
wybuchem pandemii. Utrzymaliśmy praktycznie wszystkie miej-
sca pracy. Dziś możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość 
oraz skoncentrować się na odbudowie sprzedaży. Istniejemy dla 
naszych gości i niemal tysiąca naszych członków zespołu, więc 
to że dziś możemy ponownie ugościć wielu naszych stałych 
klientów, a w restauracjach witają ich często te same osoby, co 
przed pandemią, uważam za spory sukces. Przy czym chciałbym 
zaznaczyć, iż decyzja o pozostaniu otwartym w kanale delivery 
w czasie lockdownów, to kwestia mocno indywidualna, gdyż dla 
konceptów sprzedających choćby pizzę, był to dodatkowy bo-
dziec do wzrostów, jako że produkt ten jest niemal stworzony do 
dostawy, a konkurencja w tym czasie była mniejsza ze względu 
na wiele zamkniętych lokali, jak choćby nasze. 

Czy teraz będziecie Państwo w większym stopniu rozwijać delivery? 
Kanał delivery w NF rozwija się bardzo dynamicznie od niemal 
trzech lat. W tym czasie notując znaczące wzrosty. Czasem ce-
lowo hamujemy te wzrosty, gdyż wszyscy doskonale wiemy, iż 
sprzedaż w dostawie wiąże się z większymi kosztami i przekłada 
się na rentowność biznesu. Rozmawiamy w pierwszym pełnym 
miesiącu po restarcie gastronomii, a ja już wiem, iż będzie to 
nasz najlepszy miesiąc delivery od momentu, kiedy urucho-
miliśmy taka opcję w naszych restauracjach. W czasie pande-
mii otworzyliśmy pierwszy multibrandowy lokal dark kitchen 
w Warszawie, a w tym miesiącu uruchomimy w 42 lokalizacjach 
markę Veggie Hub, którą przez ostatnie 9 miesięcy testowali-
śmy z sukcesem w Warszawie. Kanał delivery będzie stanowił 
istotną część naszego planu odbudowy po pandemii, niemniej 
jednak liczę również na szybki powrót gości do restauracji.

Jak Pana zdaniem okres pandemii wpłynie na negocjacje, 
konstruowanie umów najmu z centrami handlowymi? 
Jak znaczące zajdą tutaj zmiany? 
Szczerze to nie wiem. Wolałbym nie wypowiadać się w tej kwe-
stii. To nie jest podejście asekuracyjne, ale po prostu sytuacja 
jest bardzo zmienna. Wszyscy próbują być ekspertami w tej 
dziedzinie, a to tak niestety nie działa. Przy pierwszym lock-
downie, wszystko przebiegło dość sprawnie i w krótkim czasie 
znaleźliśmy nić porozumienia z wynajmującymi. Drugi lock-
down był dla gastronomii strasznie długi (w przypadku NF to 
216 dni!) i bolesny, ale taki sam był też przecież dla właścicieli 
centrów handlowych. Wydawałoby się, że wydarzenia z ostat-
nich 15 miesięcy muszą wstrząsnąć rynkiem najmu, ale nie-
koniecznie tak jest, gdyż część projektów należy do funduszy 
z drugiego końca świata, które uważają, iż nic się nie zmieniło 
i oczekują tego samego poziomu zwrotu z inwestycji. Co za tym 
idzie, utrzymania warunków najmu sprzed 2020 roku. Dlatego 
też uważam iż rzetelna ocena zmian na rynku najmu lub ich bra-
ku przyjdzie najwcześniej za 18-24 miesiące.

Jak to wygląda w Państwa przypadku? Czy wszystkie lokale 
powrócą na mapę gastronomiczną? 
W czasie obu lockdownów zamknęliśmy permanentnie trzy re-
stauracje, a otworzyliśmy dwie nowe. Zamknięte zostały lokale 

w prowincjonalnych miastach, gdzie najzwyczajniej w świecie 
nie wierzyliśmy w odbudowę footfall i obrotów, gdyż całe cen-
tra handlowe znacznie ucierpiały, a poziom najmu drastycznie 
spadł i nie było klarownego planu wynajmujących co do przy-
szłości tych miejsc. Natomiast nowe lokale powstały w Warsza-
wie i Lublinie. Wydaje mi się, iż to całkiem niezły bilans mając na 
uwadze kondycję całej gastronomii.

Czym będziecie się Państwo kierować przy poszukiwaniu nowych 
lokalizacji? Czy nadal będziecie stawiać na centra handlowe? 
Nasze podejście w tej kwestii niewiele się zmieniło. Będziemy 
nadal szukać miejsc, gdzie wierzymy, iż nasz koncept będzie miał 
szansę na sukces. Jednocześnie chcemy zwiększać zasięg i do-
cierać do nowych gości. W ostatnich latach udawało nam się to 
dość dobrze i traktuję pandemię jako przystanek w tej podróży, 
ale nie zamierzamy na nim pozostać zbyt długo. Nie zamykamy 
się w żaden sposób na lokalizacje tylko w centrach handlowych 
lub tylko na ulicach miast. Przy okazji, czy one ucierpiały mniej 
niż centra handlowe? Jeszcze w tym miesiącu wracamy na bu-
dowę restauracji w Londynie, a dokładniej w Westfield Strat-
ford City, czyli centrum handlowego, które miało najwyższą 
odwiedzalność w Europie przed pandemią. To dla nas ogromne 
wydarzenie, gdyż nie znam innej polskiej marki gastronomicznej 
która pojawiłaby się w tak prestiżowym miejscu w Europie Za-
chodniej. Pozyskanie lokalu w tym miejscu zajęło nam dwa lata, 
a warto mieć świadomość, iż będziemy tam mieli towarzystwo 
samych największych globalnych marek gastronomicznych. 
W tym wypadku nie ma znaczenia, że jest to galeria, dodatkowo 
z gigantyczną konkurencją, bo my po prostu wierzymy w sukces 
tego miejsca i jest to dla nas niesamowita przygoda.

Jaki jest Państwa strategia na dalszą działalność? Poznaliśmy 
też pomysł na produkcję i dystrybucję nowej marki produktów. 
Co będzie się na nią składać? 
Dywersyfikacja to słowo klucz w obecnych czasach, w niemal 
całym retailu. W naszym przypadku będziemy koncentrować 
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się na czterech filarach rozwoju. Pierwszy – to kontynuacja 
działalności własnych restauracji stacjonarnych w Polsce oraz 
na nowych rynkach takich jak Wielka Brytania. Drugi – to roz-
wój kanału delivery zarówno dla North Fish, ale też dla naszych 
pozostałych dwóch brandów, czyli John Burg oraz Veggie Hub. 
Trzeci – to rozwój poprzez masterfranczyzę oraz JV poza Pol-
ską, rozpoczynając od Bliskiego Wschodu, po rynki gdzie bariera 
wejścia samemu jest zbyt duża, a potencjał rynku na tyle intere-
sujący, iż chcemy, aby NF tam był. Czwarty, ale równie istotny fi-
lar naszego rozwoju to linia NF Specials, produkty do sprzedaży 
detalicznej na wszystkich rynkach, gdzie pojawi się nasza marka. 
Są to produkty ściśle powiązane z naszą działalnością, oparte na 
najwyższej jakości składnikach i posiadające tzw. „czystą” ety-

kietę. Są wśród nich pasty rybne, zupy, sosy, dania do podgrza-
nia w pracy czy domu oraz tuńczyki i łososie z bardzo ciekawymi 
dodatkami, pakowane w słoikach. Te ostatnie będzie można za-
kupić we wszystkich naszych restauracjach oraz na popularnych 
platformach delivery, już w lipcu. Pracujemy też nad wprowa-
dzeniem NF Specials do popularnych sieci detalicznych, ale zbyt 
wcześnie na szczegóły, gdyż rozmowy trwają, ale mam nadzieję 
iż w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni będziemy mogli się 
podzielić detalami.

Jak Pan widzi najbliższą przyszłość gastronomii? Na jaki czas 
szacuje Pan odbudowę strat? 
Dobre pytanie… Przydałaby się szklana kula (śmiech). Tak na po-
ważnie pozostaję optymistą, przy czym bardzo dużo zależy od 
rozwoju sytuacji pandemicznej. Dla nas pierwsze dwa tygodnie 
po restarcie były dość optymistyczne. Nie jest to oczywiście po-
ziom sprzedaży z 2019 roku, ale jest znacznie lepiej niż w 2020, 
co daje nadzieję na przyszłość. Kluczem do sukcesu wydają się 
szczepienia, jest to niby oczywiste, ale chyba niestety nie dla 

każdego. Jeżeli osiągniemy odpowiedni poziom wyszczepienia 
społeczeństwa to najprawdopodobniej unikniemy kolejnych 
lockdownów, co jest krytyczne dla naszej branży (oczywiście 
również dla całej gospodarki, jak i naszego społeczeństwa). Ko-
lejna kwestia dotyczy powrotu do szkoły, pracy, etc. Dziś wciąż 
centra handlowe w miejscach uzależnionych od businessu 
i traffic’u, nie radzą sobie najlepiej, ale wierzę iż w momencie 
stopniowego powrotu do biur i na uczelnie, również te projek-
ty odzyskają swój dawny blask. Do tego czasu właściciele tych 
nieruchomości muszą wspierać najemców, żeby ci mieli szansę 
przetrwać. Jest też temat inflacji, rosnących cen czy też niedo-
boru na rynku pracowniczym. Z tym wszystkim będziemy się 
mierzyć w najbliższym czasie. Finalnie, odpowiadając na pytanie 

odnośnie czasu na odbudowę strat. Nie ukrywam, iż nie myślę 
w tych kategoriach. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy działali-
śmy w trybie przetrwania, mając świadomość strat, które będzie 
trudno odrobić, ale skoro udało nam się przetrwać (jak i wielu 
innym gastronomom, z czego niezmiernie się cieszę), musimy 
zacząć myśleć tylko i wyłącznie o przyszłości. Kwestia, ile zajmie 
powrót do względnej normalności i poziomu obrotów sprzed 
pandemii, jest tematem wciąż niejasnym oraz niezależnym tyl-
ko i wyłącznie od nas. Dopóki międzynarodowy ruch turystycz-
ny i businessowy nie zbliży się do tego sprzed 2020, dopóty, 
szczególnie duże aglomeracje, mogą mierzyć się z wyzwaniami, 
takimi jak osłabiona siła nabywcza czy też brak odpowiedniej 
ilości osób wizytujących polskie miasta, pozwalający na utrzy-
manie hoteli, restauracji, etc. Niemniej jednak, mocno wierzę, iż 
najpóźniej w drugiej połowie 2022 będziemy już przynajmniej 
na poziomie obrotów z 2019 roku.

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia!
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Cenimy 
zdecydowane 

koncepty

Karol Szafraniec 
– współwłaściciel 

konceptów Mango Vegan 
Street Food, Buena Vista 

Social Food oraz Zachodni 
Brzeg w rozmowie z nami 
opowiedział o działaniach 

w czasie pandemii oraz 
zdradził, gdzie planuje 

otworzyć kolejne lokale. KAROL 
SZAFRANIEC
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W dniu ponownego otwarcia gastronomii swoje drzwi otworzył 
drugi lokal pod szyldem Zachodniego Brzegu. Tym razem 
w Hali Koszyki. Czy jest Pan zadowolony z pierwszego okresu 
działalności?
Jeśli chodzi o liczbę gości – to czekaliśmy około dwóch tygodni 
za zadowalającą ilość odwiedzin. Są trudności z zatrudnieniem, 
szczególnie jeśli chodzi o kuchnię. To okazał się większy pro-
blem niż mogłem przypuszczać. Początkowo sądziłem, że być 
może to trochę rozdmuchana kwestia. Jeśli chodzi o salę i bar-
manów to jest zdecydowanie lepiej. W kontekście kuchni do-
dam, że w Zachodnim Brzegu nad Wisłą, mamy świetnych ku-
charzy, którzy przygotowują najlepsze jedzenie.

W nowym Zachodnim Brzegu mamy jeszcze trud-
ności ze skompletowaniem zespołu w kontekście ilo-
ściowym. To trudna, fizyczna praca, wymagająca dużej 
koncentracji i chęci. Tego ostatniego ostatnimi czasy 
brakuje szczególnie. Jestem perfekcjonistą, co sprawia 
mi wiele trudności, ale lubię dawać gościom to, co sam 
chciałbym otrzymać. To moja dewiza. Teraz jest też 
troszkę inny okres. Mam wrażenie, że ludzie powrócili 
do lokali, które znali sprzed okresu pandemii. Do tych, 
które zawsze odwiedzali. Dlatego teraz otwarcie nowej 
restauracji od zera i sprawienie, by stała się popularna 
jest znacznie trudniejszym zadaniem niż przed pande-
mią. Potrzebujemy na to zdecydowanie więcej czasu. 

W związku z trudnościami kadrowymi, brali Państwo pod 
uwagę częściowe przeniesienie zespołu znad Wisły? 
Myśleliśmy o tym. Troszkę nawet wspomagaliśmy 
się tamtym teamem. Lokal z Wioślarskiej uważam za 
ogromny sukces, aż trudno go czasami zagospoda-
rować. Nie przyjmujemy ¾ rezerwacji. Tam jest po-
trzebnych wiele rąk do pracy. Mamy rozpoznawalność, 
ale w Koszykach, zaczynamy zupełnie od zera. Marka 
sama w sobie nie jest jeszcze aż tak znana, bo Zachod-
ni Brzeg raczej kojarzy się z tym lokalem nad Wisłą, 
z hummusem.

Czy ograniczenia rządowe przekładają się na liczbę gości?
Jeszcze trudno mi to ocenić. Jest pewna grupa gości, 
która bardzo mocno przykłada wagę do restrykcji. Są-
dziliśmy, że powrót do normalności będzie przebiegał 
szybciej. Byłem ostatnio w kinie, sobota wieczór, Złote 
tarasy. Spodziewałem się innej frekwencji i przeżyłem 
szok. Przecież tam zawsze były tłumy. Sądziłem, że 
ludzie będą bardziej spragnieni wszystkich atrakcji, do 
których nie mieli dostępu. Zdecydowanie jeszcze nie 
wrócili do dawnych nawyków. 

Jak Mango Vegan Street Food i Buena Vista Social Food radziły 
sobie w czasie pandemii?
Są pewne rodzaje restauracji, które nigdy nie sprawdzą się w de-
livery. Niektóre dania potrzebują anturażu. Bez atmosfery, ob-
sługi – to nie jest to samo. To trochę tak, jak wtedy, gdy wraca 
się z Włoch, gdzie w pięknym miejscu z klimatem je się pastę, 
a po powrocie do Polski chce się to kontynuować, tylko mimo 
wszystko to nie będzie nigdy to samo. Nawet jeśli wypije się do-
kładnie taką samą butelkę wina. 

Zdecydowaliśmy się na zamknięcie Zachodniego Brzegu 
na czas lockdownów. Zainteresowanie tego rodzaju daniami 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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w tamtym okresie było minimalne. Podobnie postąpiły inne re-
stauracje w pobliskiej lokalizacji. Jeżeli chodzi o Mango i Buena 
Vista to radziły sobie świetnie w dowozach. Cieszyła nas bardzo 
duża liczba zamówień. Jak wspominałem, niektóre koncepty nie 
miały szansy zaistnieć w tym sektorze. Musiałyby się mocno 
zmienić, a to przecież dodatkowa inwestycja w tym trudnym 
czasie. Nie było wiadomo, jak długo to wszystko potrwa. Co 
dwa tygodnie mydlono nam oczy. Utrzymanie składu, bez peł-
nych możliwości lokalu to duży koszt. Pomoc owszem była, ale 
przecież są jeszcze czynsze. Niektórzy zupełnie nie chcieli roz-
wiązywać tych kwestii ugodowo. Niekiedy sprawy trzeba było 
postawić na ostrzu noża, ponieważ wszyscy byliśmy w trudnej 
sytuacji. Teraz wynajmujący będą chcieli wprowadzić tzw. za-
pisy pandemiczne w umowach. Natomiast już wiem, że druga 
strona bardzo niechętnie na to przystaje.

Nie zamknęliśmy żadnego lokalu, co uważam za duży sukces, 
a przecież jeszcze udało nam się otworzyć w Hali Koszyki. 

Dodatkowym utrudnieniem były także skandalicznie wyso-
kie prowizje platform do zamawiania jedzenia. One były naj-
większym beneficjentem lockdownu. W USA ustalono odgórnie 
widełki takich prowizji. U nas powinno być podobnie. 

Dlaczego zdecydował się Pan na otwarcie Zachodniego Brzegu 
w Hali Koszyki? Czy na etapie planowania konceptu brał Pan pod 
uwagę jego powtarzalność?
Nigdy nie myślę w ten sposób. Tworzę projekt i jeśli się przyjmie, 
podoba się gościom, to wtedy pojawia się myśl, że może warto 
otworzyć go gdzieś jeszcze. Nowa lokalizacja musi nam się od 
razu spodobać. Akurat w hali czujemy się doskonale. Zarządzają 
nią wspaniali ludzie. Jest super atmosfera, każdy sobie pomaga. 
Koszyki mają swój klimat, są przystępne, także cenowo. 

Poza tym chcieliśmy mieć Zachodni Brzeg w centrum. Ten 
koncept podobał się też zarządowi hali, którzy również widzieli 
w niej koncept z kuchnia izraelską. 

Mocno nakierowujemy się właśnie na kuchnie, cenimy zde-
cydowane koncepty. Nie lubimy mieć wszystkiego, takiego 
miszmasz. W kuchni jesteśmy zero-jedynkowi, trzymamy się 
trzonu. 

Wszystkie lokale, którymi Pan zarządza znajdują się w stolicy. 
Czy jest Pan otwarty na rozwój marek w innych miastach?
Jak najbardziej. Nawet mamy przygotowana franczyzę, jeśli cho-
dzi o Mango i Buenę. Będziemy z tym dopiero startować. Przy-
gotowaliśmy tę ofertę przed sama pandemią, która jak wiadomo 
pokrzyżowała trochę wszystkim plany. Jednak podchodzimy do 
tego z dużym spokojem, ponieważ chcemy dobierać odpowied-
nich ludzi. Do gastronomii często ciągną osoby, które sądzą, że 
to taki prosty biznes. Otwierasz, a za chwile jesteś milionerem. 
Dzisiaj uruchomienie nowego lokalu to ogromna inwestycja. 

Więc skąd u Pana wybór akurat gastronomii?
Wcześniej pracowałem w zupełnie innym sektorze. Pierwszy 
lokal otworzyłem z kolegą ze studiów. Jakoś naturalnie zaczęło 
się to dalej toczyć. Jak to często w życiu bywa zdecydował przy-
padek i ciąg spraw, spotkanych ludzi. 

Czy traktuje Pan inwestycje w tej branży w kategoriach pasji czy 
czysto biznesowo?
Jeśli traktowałbym to tylko w charakterze pasji to można z góry 
skazać wszystko na niepowodzenie. To nierealne. Matematy-
ka jest nauka obiektywną i szybko stawia do pionu, pokazując 

KAROL SZAFRANIEC I MILENA KASZUBA-JANUS  
W RESTAURACJI ZACHODNI BRZEG W HALI KOSZYKI
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rzeczywistość. Wiec podejścia biznesowego nie da się ominąć. 

Jednak z drugiej strony, jeśli myśli się tylko o pieniądzach to na 

pewno nie zbuduje się niczego wielkiego i długotrwałego. Bo 

wówczas portfel jest zamknięty. Gdy widzimy, że coś się nie 

sprawdza, trzeba inwestować w nowe rozwiązania. Często na 

początku to kosztochłonny biznes. Nam i tak się udaje, bo lokale 

szybko na siebie zarabiają. Jednak zawsze trzeba być gotowym 

na ewentualną porażkę. 

Wspomniał Pan, że jest perfekcjonistą. Czy przekłada się 
to zarządzanie zespołem i trudności z przekazywaniem 
odpowiedzialności? 
Na pewnym etapie ma się obok siebie ludzi, którym się ufa. Jed-

nak kontrola pozostaje. Przykre jest to, że pomimo kilkunastu 

rozmów, ktoś popełnia w kółko te same błędy. Przecież gościa 

nie interesuje czy na zmianie jest osoba, której się nie chciało. 

Możemy wydać 500 dobrych dań, a jedno się nie uda i właśnie 

o tym, potencjalni goście przeczytają w sieci. Uodporniliśmy się 

na bezargumentowe krytykowanie. Bo wszyscy wiemy, że jeśli 

się tylko chce, to coś się znajdzie, co nie będzie komuś odpowia-

dać, np. toaleta czy krzesła.

Jakie Pana zdaniem zmiany dla branży przyniesie czas pandemii? 
Zastanawiam się czy przyszłością nie są dzielnice i małe loka-

le na kilka stolików z bardzo dobrym jedzeniem. Zauważyłem, 

że czasami jest niewielka różnica miedzy zjedzeniem w lokalu, 

a przygotowywaniem dania w domu. Mam na myśli kontekst 

finansowy. Nie wiem czy warto zaoszczędzić 5 czy 10 zł i się sa-

memu męczyć z gotowaniem. 

Z moich obserwacji wynika też, że wszyscy potrzebują du-

żej edukacji z zakresu prowadzenia biznesu. Teraz sieć zalewają 

paragony znad morza, bo czteroosobowa rodzina zjadła obiad 

za 180 zł. Nie ma tej świadomości, przed ile rąk przechodzi każ-

dy produkt. Brakuje wiedzy finansowej związanej z postawami, 

czym jest podatek vat, że poza jedzeniem jest przecież czynsz 

do zapłaty albo że pensja brutto to nie to samo, co netto i pra-

codawca poza tym, co pracownik dostaje na rękę, jeszcze spo-

ro dokłada. Jeden ucieszy się, że będzie zarabiał 3 tys., ale inny 

wie, że w związku z tym będzie musiał zapłacić za chleb nie 5, 

a 12 złotych. 

Czy przy kolejnych lokalizacjach bierze Pan pod uwagę centra 
handlowe czy raczej miejsca w klimacie Hali Koszyki? 
Niebawem zaprosimy gości do Fabryki Norblina. Tam pojawi 

się Buena Vista i nasz nowy koncept lifestylowy z kuchnią wło-

ską. Wychowywałem się w Italii, więc to szczególnie bliska mi 

kuchnia. W związku z tym planujemy jeszcze krótki wyjazd do 

Włoch, w celu poszukiwania inspiracji, wejścia w atmosferę, by 

po prostu to poczuć. 

Jednak nie da się też przenieść wszystkiego jeden do jed-

nego. Mieliśmy taki przykład z własnego podwórka. U nas za 

hummusy odpowiada Palestyńczyk, który od kilku lat mieszka 

w Polsce. On robi je na bazie swojego oryginalnego, domowego 

przepisu. Smakują gościom, ale dla niektórych to nowość, po-

nieważ w żadnym stopniu nie przypomina tego, które znają np. 

z marketu. Ponieważ w naszym hummusie wyraźnie przebija 

się tahina, sezam. Konsystencja jest bardzo gładka. Zdarzały się 

osoby, które twierdziły, że to chyba jednak nie jest hummus. 

Na pewno nadal będziemy stawiali na świeżość i przygo-

towywanie wszystkiego na miejscu, ponieważ w mojej opinii 

kuchnia centralna to troszkę zabójstwo dla prawdziwej gastro-

nomii. Jak wspominałem, teraz skupiamy się na koncepcie wło-

skim, ale powstaną maksymalnie dwa lokale. Nie chcemy być też 

utożsamiani z sieciówką. Dlatego zależy nam, aby każdy lokal 

był inny i wpisywał się w otocznie, w którym się znajduje. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia przy kolejnych 
konceptach!
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M
Stworzyliśmy sieć ponad 300 

wirtualnych restauracji
Tniemy koszty na potęgę, ale racjonalnie. Optymalizujemy każdy z naszych 

działów, co jestem przekonany, pozwoli nam na odbicie z dużo większą 
energią – mówi w rozmowie z nami Piotr Niemiec, prezes Gastromall Group. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

Ma Pan duszę sportowca, więc trudności nie są dla Pana czymś 
nowym. Czy ta sytuacja umocniła Pana, otrzymał Pan wsparcie od 
zespołu?
Na sukces każdego sportowca nawet w dyscyplinach sportów 
indywidualnych pracuje sztab współpracujący. W moim przy-
padku mam to szczęście, że moim teamie są ludzie z pasją, 
o twórczych zdolnościach i dzięki wspaniałej relacji, jaką wspól-
nie wytworzyliśmy, możemy realizować unikalne pro-
jekty.

Jaka jest aktualna sytuacja Gastromall? 
Czy widać już powrót ludzi do biur, 
a tym samym do Olimpu? 
Niestety nie. Powrót do restauracji 
Gastromall prowadzonych w biu-
rach, jeszcze się nie rozpoczął. 
Zmiany tej sytuacji oczekujemy 
we wrześniu. Przede wszystkim 
tniemy koszty na potęgę, ale ra-
cjonalnie. Optymalizujemy każ-
dy z naszych działów, co jestem 
przekonany, pozwoli nam na odbicie 
z dużo większą energią.

W ubiegłym roku zaczęliście Państwo 
testować wirtualne trendy. Postawiliście na dark 
kitchen. 
Gastromall stworzył sieć ponad 300 wirtualnych restauracji re-
prezentujących 22 różnorodne brandy. Z sukcesem wdrażamy 
nasz system dark kitchen u restauratorów, zgłaszających się do 
nas. W ten sposób również w czasie luzowania restrykcji poma-
gamy im generować spore dodatkowe przychody bez zwiększa-
nia kosztów stałych. 

Przed jakimi wyzwaniami stanęliście przy otwarciu gastronomii 
w maju? Jak wygląda kwestia personelu i umów najmu?
Naszym atutem jest to, że utrzymywaliśmy zdecydowaną więk-
szość pracowników, którzy piastują strategiczne stanowiska 

w naszej organizacji. Oczywiście wiąże się to z olbrzymim wy-
siłkiem finansowym. Dziś z perspektywy czasu, gdy restaurato-
rzy borykają się z brakami kadrowymi, widać, że była to bardzo 
dobra decyzja.

Jak ocenia Pan wsparcie rządowe i czy udało się Państwu z niego 
skorzystać?

Wsparcie rządowe było niezbędne, pomocne, ale nie-
wystarczające. Gastromall Group jako duża fir-

ma, niestety nawet do tej pory nie otrzymała 
wsparcia z tarczy PFR 2.0, nie otrzymała 

zwolnienia z ZUS w pierwszych okresach 
lockdownu. Niestety, zasady uczciwej 

konkurencji w tym zakresie nie zosta-
ły zachowane.

Jakie działania mogłyby polepszyć 
sytuację gastronomii w centrach 
handlowych i biurowcach?

Na pewno wprowadzenie ustawy, 
która doprecyzuje jednoznacznie art. 

15.z.e wraz z obniżką czynszu o 50 proc. 
po ponownym otwarciu lokali pozwoli 

zaoszczędzić czas w przedłużających się ne-
gocjacjach. Rozszerzenie tej pomocy również na 

usługowe powierzchnie w centrach biurowych było-
by jak najbardziej pomocne.

Jaki macie pomysł na najbliższy czas? Rozwój na dotychczasowych 
zasadach, poszerzenie franczyzy?
W najbliższych miesiącach planujemy wprowadzenie szeregu 
zmian, które w znacznym stopniu pomogą w funkcjonowaniu 
naszego systemy franczyzowego. Dla nowych franczyzobior-
ców planujemy dodatkowe zachęty i wsparcie. Jednocześnie 
wzmocniliśmy nasz dział operacyjny, co pozwoliło nam na 
otwarcia lokali własnych w całym kraju.

Dziękuję za rozmowę!
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KROWARZYWA

W marcu i kwietniu 
2020 przeprowadzi-
liśmy akcję #Burger-

DlaMedyka. W obliczu dużego 
zagrożena spowodowanego pan-
demią koronawirusa, kwaran-
tanny całego kraju oraz bardzo 
dużych ilości zachorowań na CO-
IVD-19, postanowiliśmy pomóc 
tym, którzy bohatersko walczyli 
z pandemią, narażając sami sie-
bie na chorobę, na którą do dzi-
siaj nie ma lekarstwa – pracow-
nikom służby zdrowia. 

Nasza akcja była jedną z pierw-
szych tego typu w branży gastro-
nomicznej. Do finansowania akcji 
zaprosiliśmy klientów (zbiorka 
przez zrzutka.pl) i agregatorów 
(Pyszne.pl i Glovo). Trójstronna 
współpraca: Krowarzywa, klienci 
i agregatorzy przyniosła bardzo 
pozytywne rezultaty. 

W ramach przeprowadzonej 
przez nas akcji, we wszystkich 
miastach, w których są nasze lo-
kale, dostarczyliśmy dla setek 
pracowników służby zdrowia po-
siłki o wartości 18 800 pln. 

Pandemia koronawirusa zmu-
siła nas wszystkich do zamknięcia 
w domach, a rządowe restrykcje 
uniemożliwiły normalne dzia-
łanie lokali gastronomicznych. 
W obliczu tego, podjęliśmy wie-
le działań, które zapewniły nam 
przetrwanie i możliwość dalszego 
rozwoju. 

Mając na względzie dobro na-
szych pracowników, przeorgani-
zowaliśmy grafiki pracy i podzie-
liliśmy naszych pracowników na 
zespoły żeby zminimalizować ry-
zyko zarażania krzyżowego. 

Rozwinęliśmy kanał delivery 
poprzez nowe, atrakcyjne dania 
dla naszych klientów oraz na-
wiązanie współpracy z nowymi 
firmami dostarczającymi jedze-
nie. Stworzyliśmy nową mar-
kę własną „Vegan Kebs”, czyli 
trzy całkiem nowe wegańskie 
kebaby, które poszerzyły na-
szą ofertę oraz uruchomiliśmy 
własnych kurierów w lokalach, 
gdzie dotąd ich nie było. Dzięki 
tym działaniom nie tylko umoż-
liwiliśmy większej ilości klientów 

zamówienie ich ulubionego je-
dzenia, ale również uchroniliśmy 
kolejne miejsca pracy. 

Pomimo ciężkiej sytuacji eko-
nomicznej i walki o przetrwanie 
naszych istniejących lokali, nie 

zaprzestaliśmy działań rozwojo-
wych. Otworzyliśmy nowy lokal 
w Warszawie, przy ul. Rosy Ba-
illy 1 (dzielnica Bemowo), który 
rozpoczął działalność jako Dark 
Kitchen. 

FOOD BUSINESS AWARDS 2020

PASTRAMI

Lokal rozpoczął swoją dzia-
łalność w kwietniu 2019 
roku. Głównym założe-

niem było stworzenie miejsca 
dla wszystkich, którzy cenią so-
bie wysoką jakość jedzenia i ob-
sługi. Zależało nam, by goście 
przyszli do lokalu i na miejscu 
doświadczyli dobrego jedzenia 
i swobodnej atmosfery. Stąd 
świadoma droga, by zrezygno-
wać z możliwości zamawiania 
jedzenia przez pośredników. 
Dzięki temu, przez bezpośredni 
kontakt, mogliśmy wprowadzić 
gości w świat pastrami i opowia-
dać o tym, dlaczego lubimy to, co 
robimy na co dzień. Czas pande-
mii mocno zweryfikował nasze 

założenia. W ciągu jednego dnia 
straciliśmy możliwość prowa-
dzenia biznesu, poza oczywiście 
śladowymi odbiorami własnymi 
przez stałych klientów. Mimo to, 
nie zamknęliśmy lokalu nawet 
na jeden dzień. Nie poddaliśmy 
się, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy 
w stanie przetrwać trudny czas. 
Ostatecznie sprzedaż w cza-
sie pandemii spadła o 60 proc. 
Jednak dzięki codziennej pracy 
i cały czas stawianiu na jakość 
produktu i jego powtarzalność, 
pełny miesiąc sprzedażowy po 
odblokowaniu gastronomii, czyli 
czerwiec 2020 zakończyliśmy na 
poziomie sprzedaży sprzed lock-
downu.
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MAKARUN

W czasie pandemii sta-
le skupialiśmy się na 
działaniach naszego 

konceptu, aby był on przyja-
zny dla obecnych klientów, 
ale także potencjalnych fran-
czyzobiorców. Pomimo trud-
nej sytuacji stale się rozwija-
my. Na wyróżnienie zasługują 
na pewno: 
1.  Budowa floty Food Truc-

ków – rozwiązanie, któ-
re jest idealne w związku 
z ograniczeniami dla re-
stauracji. Dzięki niższym 
kosztom, finalnie można 
obniżyć cenę końcową pro-
duktów oraz bezkosztowo 
relokować pojazd – mobil-
ną restaurację.

2 Do naszego menu dostępnego 
online dołączyliśmy pozycję, 
jaką są maseczki ochronne. 

3. Opcja zamówienia porcji dla 
osób starszych za symboliczne 
10 zł.

4. Udział w akcji #bezpiecznedo-
wozy mający na celu promo-
wanie korzystania z restauracji 
podczas pandemii oraz klarow-
ne zasady przestrzegania do-
datkowych zaleceń sanitarnych.

5. Każda sytuacja pracownika 
była omawiana pod kątem 
prawnym i księgowym, aby 
mógł skorzystać z jak najlep-
szej dla niego pomocy. Final-
nie pracownicy byli bardzo 
wdzięczni za utrzymanie sta-
nowisk, dialog i bieżące infor-
mowanie o sytuacji. 

6. Franczyzobiorcy uzyska-
li pomoc w postaci ciągłej, 

bezpłatnej analizy, opinii 
i konsultacji prawno-księgo-
wych nt. nowych dokumen-
tów i wytycznych (kolejne 
wersje tarczy antykryzyso-
wej, wsparcie z ZUS, pożyczki 
płynnościowe, rozłożenie na 
raty zobowiązań publiczno-
-prawnych), a także przygoto-
wanie dla franczyzobiorców 
rozłożenia ratalnego zobo-
wiązań wobec franczyzo-
dawców, pomoc w negocjacji 
czynszów zarówno galerio-
wych, jak i w lokalach śród-
miejskich.

7. Stworzyliśmy też shadow 
kitchen specjalizującą się 
w kuchni wege i włoskiej. 

KURA WARZYW

W momencie wybuchu 
epidemii chcieliśmy 
połączyć chęć nie-

sienia pomocy personelowi me-
dycznemu oraz zapewnić pracę 
dla 40-osobowej ekipy. Już 16 
marca uruchomiliśmy akcję wy-
KURAj wirusie na portalu zrzut-
ka.pl. Zgodnie z jej za-
łożeniem, każdego dnia 
zawoziliśmy do służb 
medycznych tyle zesta-
wów kebab+woda, ile 
sfinansowali wspiera-
jący, dodając od siebie 
10 zestawów dziennie. 
Akcję prowadziliśmy do 
9 kwietnia, codziennie 
raportując stan i opi-
sując miejsca, które 
odwiedziliśmy. Załącza-
my listę odwiedzonych 
placówek oraz część 
zdjęć ze zrealizowanych 
dostaw. W sumie 345 
osób biorących udział 
w akcji wpłaciło 15674zł, 
w tym część środków 

pochodziła od naszych dostaw-
ców i firm współpracujących. Kil-
kukrotnie projekt przedłużaliśmy 
na prośbę fanów oraz placówek 
medycznych. 

Kilka liczb: ponad 1000 zesta-
wów kebap + woda, 28 placówek 
medycznych, 25 dni. 

Okres pandemii wykorzy-
staliśmy do reorganizacji firmy. 
W tym celu podjęliśmy współpra-
cę w Krzysztofem Kaliciński, który 
zarządzał m.in siecią Green Cafe 
Nero. Zmiany zostały dokonane 
w następujących obszarach: 
• stworzyliśmy system wdraża-

nia nowych pracowni-
ków – od początkowe-
go cyklu szkoleniowe-
go, poprzez szkolenia 
w trakcie zmian, skoń-
czywszy na egzaminie 
podstawowym i certy-
fikacji umiejętności; 
• przygotowa-
liśmy Książkę Dobrych 
Praktyk opisującą 
szczegółowo wszystkie 
procedury, co zwięk-
szyło powtarzalność 
wydawanego produktu; 
• przeprowadzi-
liśmy szkolenia sprze-
dażowe dla pracowni-
ków, które pozwoliły 
nam na zwiększenie 

sprzedaży i średniej kwoty ra-
chunków; 

• przeprowadziliśmy szkolenia 
dla kadry menadżerskiej wraz 
z praktycznym wdrożeniem 
zmian do bieżącej działalno-
ści; 

• wprowadziliśmy miesięczne 
rozmowy dla pracowników 
oraz menedżerów, w czasie 
których pracownicy otrzymują 
informację zwrotną o swojej 
pracy; 

• uatrakcyjniliśmy system wy-
nagradzania oraz wprowadzi-
liśmy pozafinansowe formy 
nagradzania (m.in. konkursy 
sprzedażowe, bieżące pod-
sumowania wyników na po-
szczególnych grupach produk-
tów); 

• wprowadziliśmy sampling 
naszych dań w Hali Gwardii 
w Warszawie oraz na Nocnym 
Targu Towarzyskim w Po-
znaniu, czyli miejscach, gdzie 
goście mają dostęp do wielu 
konceptów gastronomicznych. 
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ORZO PEOPLE-MUSIC-NATURE

Sieć ORZO people-
-music-nature ze 
względu na zagroże-

nie epidemiczne zamknęła 
swoje lokale, ze względu 
na bezpieczeństwo gości 
i pracowników już 12 mar-
ca (przed oficjalnym naka-
zem ze strony Ministerstwa 
Zdrowia). Było to również 
w przededniu otwarcia pią-
tego lokalu, we Wrocławiu. 
Ponowne otwarcie nastąpi-
ło w czerwcu wraz z nową 

strategią konceptu. ORZO 
działa teraz w tygodniu od 
godziny 17:00 jako restau-
racja wieczorna. Bez legen-
darnych śniadań oraz oferty 
lunchowej. Wraz z nową 
kartą zawierającą ulubione 
klasyki Gości, a także uzu-
pełnione pozycje o nowa-
lijki, czy też autorską Pizzę 
Ronda, sekcję Tutti Frytti. 
Nie zabrakło również po-
zycji zawierających Bey-
ond Meat – które ORZO 

wprowadziło jako pierwsza 
sieć w Polsce. Metamorfo-
zę przeszła również karta 
cocktaili, za którą odpowia-
da nowy executive barten-
der – Marcin Kruk Barman 
Roku World Class Poland 
2018 i finalista globalnego 
konkursu World Class 2018. 
Gości przybywających do 
ORZO wita host, a przy sto-
liku częstowani są autorską 
nalewką ORZOCELLO, w to-
warzystwie czekadełka.

MIGAWKA CAFE

W początkowej fazie 
epidemii, jeszcze 
przed obostrzenia-

mi dla gastronomii, z powodu 
zdiagnozowania korono wirusa 
u jednego z naszych pracowni-
ków. Nasz lokal został zamknięty 
a cała nasza ekipa została skie-
rowana na kwarantannę. W tym 
czasie, podczas wielkiej niewia-
domej i już wprowadzenia naka-
zów lock-down od strony rządu, 
mieliśmy dwa wyjścia, albo wrę-
czyć wypowiedzenia i czekać co 
dalej, albo działać dalej.

PLAN I AKCJA
Opracowaliśmy nową strategię 
funkcjonowania naszej kawiar-
ni przez gruntowną modyfikację 
menu i wprowadzenie możliwo-
ści zamawiania online oraz moż-
liwości dowozów. Przygotowa-
liśmy nową stronę internetową 
z możliwością zamawiania. Wy-
konaliśmy sami sesję zdjęciową 
naszych nowych posiłków w no-
wych opakowaniach. Zakupiliśmy 
maszynę do zgrzewania na ciepło 
dla utrzymania większej higie-
ny i ułatwień transportowych. 

Od razu po powrocie mogliśmy 
działać i z akcjami pomocowy-
mi i z dowożeniem posiłków do 
klientów. Do naszego nowego 
menu kawiarniano-śniadanio-
wego dodaliśmy codziennie inne 
opcje obiadowe. Przez stronę 
internetową klienci mogli zma-
wiać posiłki, wypieki oraz napoje 
i dodatkowo angażować się w po-
moc medykom przez domawia-
nie przy zamówieniu darmowych 
posiłków. W taki sposób zebra-
liśmy ponad 1000 posiłków dla 

potrzebujących i szpitala. Dzięki 
temu nikt z naszych 15 pracow-
ników nie został zwolniony, mie-
liśmy na wypłaty oraz byliśmy 
bardzo widoczni w social me-
diach. Dało nam to błyskawiczny 
powrót obrotów po otwarciu lo-
kalu dla gości.

WARZYWA
Dodatkowo przed kawiarnią, na 
naszym samoobsługowym stra-
ganie zaczęliśmy sprzedawać 
warzywa. Warzywa nowalijki były 

codziennie przez nas przywożo-
ne od lokalnego rolnika. Przez co 
również go wspieraliśmy, gdyż 
miał problem ze sprzedażą z po-
wodu zamkniętych giełd warzyw-
niczych. Dodatkowo wprowadzi-
liśmy do sprzedaży nasze produk-
ty w słoiczkach tj. pesto z czosnku 
niedźwiedziego i konfitura z tar-
niny. Akcja została bardzo dobrze 
odebrana w Internecie z bardzo 
dużymi zasięgami.

ZMIANY
Wyciągając wnioski o funkcjo-
nowaniu naszej firmy, o oddaniu 
i poświęceniu naszej ekipy dla sa-
mej firmy jak i dla ludzi którzy nas 
otaczają, wprowadziliśmy zasady 
turkusowego zarządzania firmą. 
Zrezygnowaliśmy z procedur 
nadzoru odgórnego i układu hie-
rarchistycznego na stronę grup 
samoorganizujących się i dbają-
cych o firmę. Jest to innowacyjny 
model zarządzania szczególnie 
w gastronomii, która sama z zasa-
dy ma szefów i menagerów. Jest 
to dopiero początek naszej prze-
miany jednak już mamy zauwa-
żalne pozytywne efekty.
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C
Skromność, talent i wyrozumiałość to słowa, którymi z całą pewnością można 
opisać szefa kuchni Sheraton Grand Warsaw – Marcina Sasina. Podczas naszej 

rozmowy sam potwierdził, że w jego DNA zapisana jest Azja. Opowiedział 
także o tym, skąd pomysł na pracę w gastronomii hotelowej, jak zarządza 

zespołem i dlaczego czasami sam rezygnuje z wydawania dań.

Czy ma Pan dobrą pamięć?
Nie. Chociaż na pewno lepsza jest ta, która dotyczy dawnych lat, 
smaków, zapachów. Gdy ostatnio byliśmy z żoną na wyciecz-
ce w lesie, zapach pokrzyw na zboczu przywołał wspomnienia 
z dzieciństwa. Podobnie z napojami i daniami, które przygoto-
wywała np. babcia. Jeśli chodzi o pamięć związaną z bieżącymi 
sprawami to tutaj jest zdecydowanie gorzej. Jest taki natłok in-
formacji. Tyle spraw, nad którymi trzeba panować na bieżąco, 
w pracy, w domu, wśród innych aktywności, że mój mózg przy-
swaja tylko to, co naprawdę konieczne.

Pytam, ponieważ chciałabym cofnąć się do 1996 roku, 
gdy stoi Pan w kuchni Warsaw Marriott Hotel i podejmuje 
decyzje, że w przyszłości chce Pan zostać szefem kuchni 
w pięciogwiazdkowym hotelu.
Jeśli o to chodzi, to oczywiście wszystko pamiętam doskona-
le. Nawet imiona szefów kuchni czy pozostałych pracowników. 
W zasadzie każdy dzień. To było niesamowite. Tak, jak wtedy, 
gdy pierwszy raz byłem w Chinach. Coś nowego, ekscytującego, 
niespotykanego. Podobnie było na praktykach. Produkty, ludzie, 
kultura, atmosfera, podejście do pracy. Taki zachodni powiew. 
Niby to lata 90., ale u nas jeszcze to wszystko nie było tak po-
wszechne. A w tej kuchni był efekt wow. Ryby, owoce morza, 
magazyny z truskawkami, owocami z całego świata na zawsze 
zostaną w mojej pamięci. Myślę, że właśnie to mnie przekonało. 
Wtedy wiedziałem, że to coś fascynującego i mi to pasuje. 

Widać, że był zachwyt.
I trwa. Do dzisiaj mam w domu zeszyt z praktyk, gdzie są moje 
zapiski, jak się robi homara czy sosy. Teraz już się nie przydaje, 
ale wiem, że jest i co zawiera. To wspaniałe wspomnienia.

Można chyba śmiało powiedzieć: Udało się. Czy dzisiaj jest Pan 
w tym miejscu, o którym wtedy marzył? 
Po latach ciężkiej pracy – tak. Teraz interesuję się motywacją 
i wiem, że ważne jest wyznaczenie celu. Pięć lat temu zostałem 
szefem kuchni w Sheraton Grand Warsaw i to jest to miejsce. 

Mam swój zespół, superrestaurację, swoich gości, którzy chwa-
lą tę gastronomię. Miejsce, o którym mówi się w Warszawie, 
w Polsce, za granicą. Pandemia troszkę pokrzyżowała plany, ale 
nadal przychodzę z uśmiechem do pracy. Chcę, aby hotel w któ-
rym pracuje, jeśli chodzi o gastronomię, był najlepszy w całej 
Europie. Widzę światełko w tunelu i idę do niego. 

Dlaczego postawił Pan właśnie na gastronomię w hotelu? 
Nie marzyło się Panu szefowanie w restauracji na mieście, poza 
hotelem? 
Tutaj mam wszystko. Wiem, że niestety restauracja hotelowa 
kojarzy się czasami z nudą: od rana śniadania, specyficzne usta-
wienie, bufety itd. W Sheratonie mamy restaurację dedykowaną 
śniadaniom, Cucina Mia, która jest postrzegana przez gości jako 
miejsce z barem, gdzie można zjeść lunch, popracować i miejsce 
typowo fine-diningowe, gdzie możemy przyjść na ekskluzywną 
kolację z dobrym jedzeniem, ciekawie podaną z dobrą obsługą. 
Dlatego też nie ciągnie mnie do lokali typowo na mieście. Tutaj 
mam szeroki wachlarz. Dodatkowo serwujemy dania dla vipów. 
Jest catering, sale bankietowe. Mogę spełniać się na każdym 
polu. InAzia jest wyjątkowa. Ma historię, dobre opinie. Jest jedną 
z najlepszych restauracji w Warszawie. Zajmuje dobre miejsce 
w rankingach. Jest zauważana przez gości zza granicy. Nawet 
tych, którzy mieszkają w innych obiektach. Niczym nie przypo-
mina stereotypowej hotelowej restauracji. To jest ewenement. 
Złożyło się na to kilka elementów. Po pierwsze, dobre jedzenie. 
Jednak to oczywiście nie wszystko. Jeżeli nawet kuchnia stanie 
na wysokości zadania, bez odpowiedniego serwisu, profesjona-
lizmu i szkoleń, smak zejdzie na drugi plan. Jedzenie ze 100 proc. 
spada na 50. Pracujemy razem około 10-15 lat. Wiemy, co robić, 
by gość wyszedł zadowolony. 

Jak dużym zespołem Pan zarządza i jak zmieniło się to w czasie 
pandemii?
Jeżeli chodzi o restauracje to nie było dużej zmiany, ponie-
waż serwowaliśmy na wynos. Największa strata miała miejsce 
w kuchniach bankietowych. Czasami mieliśmy catering na 5 tys. 

WYWIAD NUMERU

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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osób. Z około 40 osób załogi zostało ok. 10. Jednak odbudowu-
jemy team, by móc przyjmować więcej gości. Część już wróciła 
po roku. Nie wiemy też, co wydarzy się dalej we wrześniu/paź-
dzierniku. Te osoby, które zostały, wiedziały że w kuchni było 
trochę lżej niż zazwyczaj, bo nie pracowaliśmy na pełnym obło-
żeniu, więc magazynowaliśmy te siły. Teraz, jeśli potrzeba ener-
gii, to mamy jej skumulowane zapasy (śmiech). 

Wielokrotnie podkreślał Pan, że doświadczenie utrzymuje Pana 
w przekonaniu, że nie ma nic ważniejszego niż zgrany zespół. 
Na co Pan stawia przy kompletowaniu teamu? 
To trudna sprawa. Cieszę się, że mam taki zespół. Nie zawsze 
może jestem idealnym szefem. Jednak stawiam na jedno: zro-
zumienie drugiego człowieka. Nieczęsto, ale zdarza się, że pra-
cujemy po 16 godzin, więc to logiczne, że może coś nie wyjść. Ci, 
którzy ze mną pracują, wiedzą, że mam bardzo ludzkie podejście. 

Jak Pan radzi sobie z delegowaniem zadań? Czy jest Pan z tych 
szefów kuchni, którym nie przychodzi to łatwo, bo chcieliby nad 
wszystkim mieć kontrolę, czy od początku nie sprawiało to Panu 
trudności? 
Jeśli nie potrafimy zaufać, to może nas jedynie pogrążyć. Naj-
ważniejsze decyzje są po mojej stronie, ale inni również biorą 
na siebie odpowiedzialność i mają moje pełne zaufanie oraz po-
parcie. Każdy dział ma swojego sous-chefa. Jeśli ja chciałbym 
wszędzie być i każdej rzeczy doglądać osobiście, to nie miałoby 
racji bytu. Długo byłem zastępcą szefa kuchni. Przygotowywa-
łem się do tej roli. 

Czy ma Pan swoje rytuały, tradycje w kuchni? 
Codziennie dzieje się coś innego. Może przy mniejszym zespole 
udałoby się coś takiego wyrobić. Na pewno wszyscy wiedzą, że 
gość musi być zadowolony. Gdybym teraz przyprowadził tutaj 
do nas cały zespół i zapytał co jest najważniejsze, to wiedzieliby 

co odpowiedzieć. Gość musi być zadowolony. Jeżeli płaci za 
konkretne danie to nie ma innej opcji. Dodatkowo wszystko za-
wsze musi być dostępne na kuchni. Nie ma możliwości, że ktoś 
czegoś nie zrobił i w momencie otwarcia karty przez gościa, kel-
ner musi powiedzieć, że dany składnik jest niedostępny. Nie ma 
takiej opcji. 

Nie jest tajemnicą, że kuchnia azjatycka, to Pana konik. Co takiego 
w sobie ma, że tak bardzo ciągnie Pana w tamtą stronę?
Zrozumiałem to po 15 latach, w Bangkoku, na przyjęciu. Przygo-
towywałem je w jednym z hoteli dla około 250 osób. Pojawiły 
się dania kuchni polskiej i azjatyckiej. Było kilku szefów kuchni, 
wielu gości, wymienialiśmy się wizytówkami. Jeden z gości, jak 
się okazało, rektor uczelni wyższej, pokazał mi swoją wizytów-
kę, na której zobaczyłem logo z napisem Sasin. Okazało się, że 
w Bangkoku jest państwowa szkoła biznesu, która nazywa się 
właśnie Sasin (Sasin Graduate Institute of Business Administra-
tion of Chulalongkorn University – przyp. red). Nazwę tę nadał 
król. Wtedy wszystko stało się dla mnie jasne (śmiech). Myślę, że 
coś musiało zostać w tych genach i to nie może być przypadek. 
Czułem te kuchnie od samego początku. Stawałem przy woku 
i byłem spełniony. Powtórzę – chyba gdzieś w moim DNA został 
azjatycki pierwiastek. To było dla mnie zaskakujące spotkanie. 
Wtedy zrozumiałem, że to wszystko musiało tak się skończyć – 
w tym przekonaniu umocniły mnie wyjazdy do Korei, Singapuru, 
Bangkoku. Nabrałem większego doświadczenia. Może gdybym 
odwiedził jeden kraj, też byłoby inaczej. Dzięki podróżom wiem, 
że kimchi ma smakować tak, a nie inaczej. Podobnie beef pepper 
czy kung pao. Ostatnio pojawił się gość, który przed pandemią 
podróżował po Azji. To co zjadł u nas, od razu przywołało jego 
wspomnienia smakowe z wyjazdu. Goście cenią pokorę. To, że 
doceniają, to najlepsza nagroda. Byłem w Azji wiele razy, ale cią-
gle czuję, że jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia. Teraz mam 
sporo obowiązków i nie mogę sobie pozwolić na długie podróże.
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Jeśli o menu mowa. To może jakieś danie wymagało od Pana 
szczególnej uwagi i najdłużej je Pan dopracowywał?
Zdecydowanie ośmiornica. Zdarza się, że goście przyjeżdżają na 
nią z innych krajów. Tutaj próbują i mówią: Oh my God – nie ma 
nic lepszego (śmiech). Długo nad nią pracowaliśmy. Powtarza-
my recepturę, inne dania się zmieniają, a ona cały czas jest. 

Czy jest Pan zadowolony z dostawców? Jak zmieniała się ta 
kwestia na przestrzeni lat?
Jest kilka firm, które specjalizują się w produktach azjatyckich: 
warzywach, owocach, ziołach. Jest ciągłość dostaw. Nie ma na 
tym polu trudności. Najważniejsze, aby to było oryginalne. Tra-
wa cytrynowa nie może być wyhodowana pod Poznaniem, tylko 
musi pochodzić z Azji. Podobnie ryby czy owoce morza nie są 
z Bangladeszu, tylko z Tajlandii. Na przestrzeni lat oczywiście 
wiele się zmieniło w tej materii. Kiedyś trzeba było kombino-
wać, ponieważ jeśli coś pojawiło się w jednym tygodniu, nie było 
gwarancji, że będzie w kolejnym. 

Jakie działania Państwo podejmują w zakresie bio, eko i zero 
waste? Czy te trendy są Panu szczególnie bliskie?
Zdecydowanie. Zawsze jesteśmy po drodze z trendami, nowo-
ściami, zapotrzebowaniem gości. Po pandemii otworzyliśmy 
wirtualną restaurację inAzia Wege. Sprzedajemy tylko na wynos, 
w ekologicznych pudełkach. Można zamówić deser bez jajek, 
mąki, cukru. Jest wspaniały. Podobnie jak makarony. Naprawdę 
nam się to udało. Jeśli chodzi o zero waste, to nawet jesteśmy 
zobligowani w sieci, by pracować nad nowymi rozwiązaniami. 
Jednym z naszych popularnych dań jest kaczka. Wiadomo, że po 
pieczeniu zostaje sporo skrzydełek. Odszukaliśmy bardzo starą 
chińską recepturę na skrzydełka i wprowadziliśmy je do karty. 
Okazały się strzałem w dziesiątkę. 

Żurek z Sheratonu stał się kultowy. Przepis przekazywany jest 
kolejnym szefom kuchni. Czy są jeszcze inne tak legendarne dania? 
Żurek to rzeczywiście podstawa (śmiech). Na pewno też chru-
piąca kaczka. Jeszcze z menu śniadaniowego musli szwajcarskie. 

To już jednak taka bardziej ogólnodostępna receptura, która u nas 
oczywiście się wyróżnia. Mogę je jeść codziennie. Może teraz do-
łączy do tego jeszcze ośmiornica (śmiech). Ale zdecydowanie 
najwięcej szumu zrobił żurek. To najlepiej sprzedająca się pozy-
cja z menu wielkanocnego. Ostatnio prawie 500 sztuk. Wcześniej 
górowała gęś pieczona w całości czy rolady, galarety. Hotel ma 25 
lat i przez ten czas pracowało tutaj tylko czterech szefów kuchni, 
co też jest niespotykane. To znaczy, że to dobre miejsce do pracy. 

Wiem, że jest Pan bardzo skromny, ale według Pana na czym 
polega kultowość tego miejsca?
Przede wszystkim: powtarzalność i składniki naprawdę dobrej ja-
kości. Dodatkowo pasja. Muszę to podkreślać. Ona musi znaleźć 
się na każdym talerzu. Moim zdaniem to widać. Zupa nie może 
być tak po prostu nalana. Za każdym daniem musi iść zaanga-
żowanie. Często pracuję na tak zwanej wydawcę, miejscu, gdzie 
kucharze zostawiają gotowe do wydania przez kelnerów dania. 
Przed przejęciem talerza przez kelnera, to ja dotykam talerz jako 
ostatni – robię tak zwany final touch. I czasem widzę, że ktoś, kto 
danie przygotowywał, jest nie w sosie – jest zmartwiony, smutny. 
Odsuwałem go wtedy od wydawania. Bo to naprawdę widać, kie-
dy ułożenie, ostatnie dotknięcie, posypanie pudrem z krewetek 
nie jest takie, jak być powinno. Niby wszystko jest w porządku, ale 
ja czuję i widzę, że to nie to. Oczywiście – ja też mam gorsze dni. 

Wtedy sam się Pan odsuwa od pracy?
Tak. Bo wiem, że to nie mój dzień. Myślę o czymś innym. Nie 
jestem odpowiednio skupiony. Wolę, żeby zrobił to ktoś inny. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jest restauracja, są goście, ale zda-
rzają się różne sytuacje i ja mam dla nich zrozumienie. Dlatego 
ważny jest stały i zgrany team, dzięki czemu jestem w stanie 
wychwycić takie zachowania i reagować. 

Jest jeszcze jedno doświadczenie, z którego słynie Sheraton...
Jeszcze jedno?
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Chodzi o słynny brunch.
Ach brunch! Ależ ostatnio nam się udał! Muszę powiedzieć, 
że rzadko się zdarza, że dostaję maila od gości z pochwałą. Za 
smak, przygotowanie, obsługę, a nawet muzykę. Niby krótka 
wiadomość, ale jak cieszy. Komu w ogóle chce się zajmować 
takimi sprawami? Jestem bardzo zadowolony, że ta formuła 
wróciła. Mimo zmęczenia, bo od 7:00 do 11:30 mieliśmy śniada-
nie na prawie 200 osób, co też jest dla nas dużym wyzwaniem. 
Potem, musieliśmy się szybko przeorganizować, ponieważ nie 
mamy tak dużego zespołu. Ale jak widać, goście tego nie odczu-
li. Zrobiliśmy dobrą robotę. Cały czas jest różnorodność. Dania 
włoskie, azjatyckie, polskie – wszystko w jednym miejscu, a jed-
nocześnie kuchnie, na których się znamy. Odtwarzamy te dania, 
które serwujemy w tygodniu, a’la carte. Na pewno zawsze mu-
szą być ostrygi. Jest dobre sushi, zupy, przekąski, wspaniałe de-
sery. Coraz bardziej popularna staje się stacja z tatarem i wódką. 

Goście dawniej mogli skorzystać z opcji Chef’s Table, teraz 
popularyzuje Pan formułę omakase. Karmił Pan wiele znanych 
osobistości.
Ostatnio nawet chciałem przygotować listę wszystkich takich 
gości. Ale nie udało się (śmiech). Kiedyś na pewno to zrobię! 
Instagram jest źródłem odświeżania pamięci. Z królem, prezy-
dentem nie robimy sobie zdjęć. Chociaż podczas znanych już 
odwiedzin Marka Zuckerberga upamiętniliśmy to spotkanie fo-
tografią. Ale to już stara historia. W myślach doszedłem do ok. 

100 osób znanych na całym świecie, z pierwszych stron 
gazet. 

W przypadku omakase goście otrzymują listę pro-
duktów lub otwieram okno i rozmawiamy o ich smakach. 
Mówią na co mają ochotę. To jest inne doświadczenie re-
stauracyjne: dania spoza karty, inna prezentacje, zastawa. 
Kontakt z gościem, opowieści o produktach, tym co jest 
na talerzu. Jestem wtedy w 100 proc. do dyspozycji gości. 
Pozostali zgromadzeni w restauracji są zaciekawieni taką 
formułą. Z omakase przeważnie korzystają goście hotelowi. 
W kontekście vipów, to jeśli już gdzieś się zatrzymają, to po-
ruszają się w obszarze tego miejsca. Tego wymaga logistyka 
pobytu, ochrona itd. Chociaż to nie reguła, bo wspominany 
Mark Zuckerberg w hotelu nie mieszkał, a nas odwiedził.

Jakieś wizyty szczególnie zapadły Panu w pamięć?
Oczywiście. Do dzisiaj mam spinki do mankietów od kró-
la Szwecji. Takie spotkania zawsze dają wiele zaskoczeń. 
Osoby, które znamy np. z hitów muzycznych, nagle siada-
ją przy naszym stole. Było tak w przypadku Katie Melua. 
Z kolei prezydent Czech zadawał sporo pytań. 

Czy zdarzają się duże fanaberie?
Można za nią uznać wiele zachowań. Na przykład to, że 
gość chce zjeść jajecznice z truflami o 20:00 albo zależy 
mu na konkretnych kanadyjskich homarach. 

Ciężkie chwile starałem się traktować jako wyzwania  
– to Pana słowa. Wiele było momentów załamania?
Chyba dwa lub trzy razy. Na pewno było to podczas przy-
gotowań do lunchu w Parlamencie Europejskim dla ponad 

800 osób. Moje danie: polędwiczka wieprzowa z miodem i kurka-
mi. Wszystko byłoby dobrze, gdyby przygotowania nie wliczały 
się wszystkie procedury, na które nie byliśmy przygotowani. Nie 
zarezerwowaliśmy na nie tyle czasu. Mam wrażenie, że zabrakło 
nam z 12 godzin (śmiech). Wszyscy robili, co w ich mocy, żeby to 
uratować. Udało się. Nawet polędwiczka zrobiła furorę i została 
doceniona przez gości i media. Około dwie godziny przez przy-
jęciem dotarło do mnie, że jest naprawdę ciężko. Najgorzej gdy 
mamy świadomość, że coś naprawdę może się nie udać. Nie ma 
opcji, że zamienimy dania, podamy coś innego. To nie dotyczy-
ło jednego stolika. Tam czekało ponad 800 osób. Wiadomo, że 
jest ciągłe zmęczenie, ale w tej pracy to coś normalnego. Okres 
zimowy jest bardzo intensywny. Czas w okolicach Bożego Naro-
dzenia. Są imprezy firmowe, świąteczne. Goście pozostają raczej 
w mieście. Dodatkowo pojawia się catering na święta. Później 
przygotowania do Sylwestra. W zasadzie czasem mam wraże-
nie, że zaczynamy wszystko w połowie listopada, a kończymy 
z nadejściem stycznia. Jestem wolny w Nowy Rok po 13:00... Ale 
nie, jednak po 18:00! Bo przecież mamy brunch noworoczny. 
Sama pani widzi, jak to wygląda (śmiech). Jednak mi wystarczy, 
że się wyśpię, energia sama wraca.

Na chwilę przed pandemią hotel przeszedł remont, zmienił 
nazwę. Nie ominęło to też strefy gastronomicznej. Czy doradzał, 
sugerował Pan jakieś zmiany?
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Jak najbardziej. Uczestniczyłem w całym procesie, od przygoto-
wania menu, po elementy wystroju. Miałem możliwość zaaran-
żowania bufetu. To doświadczenie, które zdobyłem tutaj, pozwo-
liło mi dzielić się nim z innymi, którzy są na etapie zmian. Miałem 
okazję otwierać inne hotele, np. w Tbilisi. Wiąże się to z przeszko-
leniem zespołu. Te kilka dni przed otwarciem hotelu jest kluczo-
we. To specyficzny czas, a dla mnie ciekawe wyzwanie. 

Niedawno dołączył Pan do rady doradczej Marriott International 
w Europie jako jeden z nielicznych szefów kuchni z naszego 
kontynentu. 
To dla mnie ogromne wyróżnienie. Jeżeli coś się zmienia, dzieje, 
jest potrzebne wsparcie – uczestniczymy w tym procesie. Do 
rady należą szefowie z Francji, Hiszpanii i nagle dołącza Marcin 
Sasin z Warszawy. Rada zajmuje się rozwijaniem inicjatyw w za-
kresie kulinariów, tak, by zaskakiwać podniebienia gości coraz to 
lepszymi pomysłami. 

Kuchnia zastawia czasami pewne pułapki. Jest coraz więcej 
różnych możliwości... Jak nie przekombinować?
Na szczęście odchodzi się od dekoracji, nadmiernych zdobień. 
Następuje powrót do tradycji. Zaczynając nawet od talerza, 
miski, którą szefowie niekiedy sami zaprojektują. Mają być do-
bre, naturalne składniki, ale nie 30 produktów na talerzu, gdzie 
nie wiadomo o co chodzi. Teraz mamy trend max. 
pięciu składników. Wiadomo, że w kuchni azjatyckiej 
jest troszkę inaczej, bo potrzeba wielu sosów, przy-
praw itp. 

Jaki jest Pana stosunek do wyróżnień, odznaczeń, jak 
ocenia Pan działalność Michelin. Zgadza się Pan z tym, 
że Polska jest niedoceniana? 
Zdecydowanie. Jeśli ktoś podróżuje, testuje, od razu 
to widzi. Byłem ostatnio tuż przed pandemią w Lon-
dynie, Hiszpanii, Francji. Porównując to z niektórymi 
lokalami w Warszawie, Krakowie, czy Poznaniu, wnio-
skuję, że już dawno powinniśmy mieć więcej odzna-
czeń. Mamy świetnych szefów kuchni, zauważanych 
na świecie. Co więcej, wydaje mi się, że dużo rzeczy 
robimy nawet lepiej niż ci odznaczeni gwiazdką w in-
nych krajach. 

Szkoli Pan też młodzież. Niedawno wrócił Pan z kursu 
weekendowego. Jak odnajduje się Pan się w tej roli?
Zawsze chętnie dzielę się wiedzą. Mam dobry kontakt 
z uczniami, utrzymujemy go często po kursie. Czasa-
mi przyjeżdżają do mnie na praktyki. Mam wrażenie, 
że mają dużo łatwiej. Ja musiałem sprowadzać książ-
ki, magazyny. Teraz jest wszystko dostępne. Tylko 
potrzeba pasji. Teraz na tacy są receptury, filmiki, ale 
to nie oznacza, że młodzież potrafi to docenić i wyko-
rzystać. Nie można też podchodzić do tego zawodu 
pochopnie i szybko się zrażać. Czasami osoby, które 
na początku dobrze się w tym czują, mają wielką fa-
scynacją, są pewne siebie – przygasają i przechodzą 
do innej branży. A te, które podchodzą na spokojnie, 
zostają w branży. 

Pan brał udział w konkursach, np. w L’art De la cuisine Martell 
we współpracy z Ernestem Jagodzińskim. Czy warto brać w nich 
udział? 
To doskonałe miejsca dla tych, którzy myślą o gastronomii na 
poważnie. Żeby pokazać się światu, popodglądać innych, ale też 
zwyczajnie się sprawdzić. Zmierzyć się z innymi, poczuć też at-
mosferę, ale i stres. 

Niedawno restauracje ponownie zaczęły przyjmować gości. Jakie 
reakcje Pan obserwował? 
Goście są stęsknieni, ale my również. Na pewno cieszą się, że 
widzą same te osoby, jeśli chodzi o obsługę i kucharzy. To nu-
mer jeden. Czują wtedy, że wszystko jest okej i wróciło do nor-
my. Nie ma wielkich zmian. Znamy naszych gości. Wiemy, czego 
oczekują. Wszyscy wyglądamy momentu pełnego powrotu do 
normalności. 

Życzę, aby jak najszybciej tak się właśnie stało i by Pan dążył, tak, 
jak do tej pory do obranego celu. 
Chciałbym, abyśmy mieli coraz więcej gości, by wirtualna restau-
racja odniosła sukces. Poza tym być numerem jeden w Europie 
jako restauracja hotelowa. Powoli zbliżamy się do tego celu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów!
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Czy stworzenie nowego biznesu bez planu ma sens? NIE. Czy bez 
spójnej koncepcji marki nasza firma odniesie sukces? NIE. Tak samo 

wygląda prowadzenie komunikacji bez jasno sprecyzowanej strategii 
– nie ma najmniejszego sensu. Jak stworzyć porządną strategię 

komunikacji i dlaczego jest tak ważna? 

MAGDALENA MALUTKO, CEO AGENCJA KREATYWNA OD KUCHNI

STRATEGIA 
KOMUNIKACJI 

w trzech krokach

Strategia komunikacji – sfor-
mułowanie powtarzane ni-
czym mantra przez ludzi zwią-

zanych z marketingiem i szeroko po-
jętą komunikacją. Czy rzeczywiście 
stworzenie jej może pomóc w sku-
tecznym prowadzeniu biznesu? 
Oczywiście! Już wyjaśniam dlaczego. 

Strategia komunikacji marki to 
nic innego jak seria drogowskazów. 
Dzięki odpowiednio rozpisanej stra-
tegii jesteśmy w stanie określić co 
i w jaki sposób musimy zrobić, aby 
osiągnąć zamierzone cele, a także 
przybliżyć potencjalnym klientom 
misję i wartości danej firmy. 

Wytłumaczę to na przykła-
dzie. Postanawiasz, że otworzysz 
restaurację. Najpierw podejmu-
jesz decyzję, jaką kuchnię chcesz 
serwować, pracujesz nad nazwą, 
szukasz odpowiednich ludzi do 
współpracy, a w kolejnych kro-
kach tworzycie menu pasujące do 

konceptu, a nawet dobieracie za-
stawę tak, aby wszystko idealnie 
przekazywało Waszą koncepcję 
miejsca. Mam rację, prawda? To 
samo dotyczy strategii komuni-
kacji marki. Ludzie nie dowiedzą 
się na temat Twojego pomysłu, 
czy idei, która stała za nowym 
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

konceptem gastronomicznym, 
jeśli odpowiednio im tego nie za-
komunikujesz. Dlatego jeśli zależy 
Ci na stworzeniu spójnej marki – 
nigdy nie zapominaj o strategii. 

I ważne – jeśli podejmujesz 
współpracę z jakąkolwiek agencją, 
która ma być odpowiedzialna za 
komunikację Twojej marki – za-
wsze zwracaj uwagę na strategię. 
Powinna to być pierwsza rzecz, 
od której zaczną pracę, ponieważ 
tylko wtedy cała komunikacja 
i wszystkie działania promocyjne 
będą spójne i skuteczne. 

Wróćmy jednak do meritum 
– z czego składa się 
strategia komunikacji? 

1. Etap badawczo – analityczny
Zacznij od poznania głównych 
marek konkurencyjnych. Zwróć 
uwagę gdzie i w jaki sposób się 
komunikują. Czy używają języka 
potocznego? A może bardziej 
„wyrafinowanego”? Jakie kolory 
ma ich marka? Z jakich elemen-
tów zbudowana jest ich strona 
www? Każdy element ma zna-
czenie. Na tym etapie przydaje 
się także poszukanie ciekawych 
badań rynkowych związanych 
z trendami. Dzięki temu możesz 
w pewnym stopniu przewidzieć 
to, co będzie „modne” za rok, 
dwa, czy pięć i odpowiednio się 
do tego przygotować. Ważne 
– najlepiej szukaj badań i rapor-
tów anglojęzycznych. Trendy 
z zachodu przychodzą do nas 
z opóźnieniem, więc będziesz 
mógł się do tego odpowiednio 
przygotować.

W temacie konkurencji – 
sprawdź i przeanalizuj jak po-
strzegane są dane marki przez 

klientów, jakie mają przewagi 
rynkowe. Zwróć także uwagę na 
ich słabe strony. 

2. Etap strategiczny
Na tym etapie ważne jest pozna-
nie naszego docelowego konsu-
menta/odbiorcy. Zacznij od:
• szczegółowego określenia pro-

filu odbiorców marki (zarówno 
demograficznie, jak i geogra-
ficznie, psychograficznie oraz 
behawioralnie),

• szczegółowego określenia 
profilu odbiorców pod kątem 
ich potrzeb, czy mechanizmów 
decyzyjnych – w jaki sposób 
podejmują decyzje, dlaczego 
mają wybrać akurat Twój pro-
dukt, co może skłonić ich do 
zakupu
Kiedy poznasz już konkurencję 

oraz swojego docelowego klienta 
i będziesz miał spisane wszystkie 
te elementy – zacznij od analizy 
własnej marki. Jeśli już ją posia-
dasz – najłatwiejszym pierwszym 
krokiem do zbudowania solidnej 
strategii będzie analiza SWOT. 
To skrót od słów strenghts (moc-
ne strony), weaknesses (słabe 
strony), opportunities (szanse), 
threats (zagrożenia). I pamiętaj – 
przy analizowaniu własnej marki 
musisz postarać się być jak naj-
bardziej obiektywny. W tym przy-
padku nie ma miejsca na emocje 
i sentymenty.

Nie zapomnij także o ważnej 
kwestii – pozycjonowaniu marki. 
Najlepiej, gdy odpowiesz sobie na 
kilka pytań:
• Jakie są wyróżniki mojej mar-

ki? Czym wyróżnię/wyróż-
niam się na tle konkurencji?

• Jakie mam przewagi?
• Na jakie potrzeby klienta od-

powiada moja marka? W czym 
mogę „ułatwić mu życie”? Ja-
kich pociech dostarczyć?

• Dlaczego klient ma zaufać mo-
jej marce? Jakie są ku temu 
przesłanki?

• Jakie są mocne strony mojej 
marki? Jaka historia za nią stoi?

• W jaki sposób chcę komuniko-
wać się ze światem i jak chcę 
być odbierany?

I ważne, aby odpowiedzieć 
sobie na jedno, ważne pyta-
nie – jeśli moja marka byłaby 
człowiekiem, to jakie miałaby 
cechy? Jakie rzeczy by lubiła? 
Jakim językiem się posługiwała? 
Brzmi banalnie, a bardzo ułatwia 
zbudowanie naprawdę spójnej 
koncepcji marki i całej jej komu-
nikacji. W końcu inaczej komu-
nikowałby się ze światem ele-
gancki i elokwentny mężczyzna 
po 45 roku życia, a inaczej młoda 
dziewczyna, około 30-stki, lubią-
ca szybkie tempo życia, kuchnię 
międzynarodową i podróże na 
własną rękę, prawda? :) 

3. Etap komunikacyjny 
Na tym etapie już mniej więcej 
powinniśmy mieć zarys naszej 
marki i tego, jakie wartości re-
prezentuje i jakie ma mocne oraz 
słabe strony, dlatego możemy 
już przejść do planowania komu-
nikacji. 

Od czego zacząć?
• Przygotuj wytyczne komuni-

kacyjne – ważne są nie tylko 
styl, czy charakter komunika-
cji, lecz również strona wizu-
alna. Jakimi kolorami będzie 
posługiwać się Twoja marka? 
Jaki rodzaj zdjęć i grafik odpo-
wiednio odzwierciedli Twoje 
założenia? Pamiętaj – ludzie 

kupują oczami, dlatego ważne 
jest nie tylko to, w jaki sposób 
mówisz o danej marce, lecz 
również to, w jaki sposób pre-
zentujesz ją wizualnie. 

• Określ w jakich mediach ko-
munikacyjnych chcesz zaist-
nieć i w jaki sposób.

• Określ dokładne grupy doce-
lowe (pomogą Ci w tym bada-
nia przeprowadzone w etapie 
strategicznym)

• Przemyśl jaki budżet jesteś 
w stanie przeznaczyć na pro-
mocję w danym medium.

• Rozpisz tematy, jakie chcesz 
rozwijać w poszczególnych 
kanałach komunikacyjnych 
To wielki skrót tego, w jaki 

sposób powinno się podejść 
do strategii komunikacji marki, 
jednak postarałam się zebrać 
najważniejsze jej elementy. 
Z doświadczenia wiem, że bar-
dzo ciężko jest podejść do wła-
snej marki naprawdę racjonal-
nie, dlatego, jeśli masz problem 
z rozłożeniem jej „na części 
pierwsze” – najlepiej zleć to pro-
fesjonalistom. Tylko pamiętaj, 
aby przy wyborze odpowied-
niej agencji sprawdzić, czy ma 
doświadczenie w budowaniu 
strategii marek. Nie jest to takie 
proste i oczywiste, jak może się 
wydawać. 

Cykl 

Marketing od kuchni

część 
pierwsza

PARTNEREM CYKLU JEST 

O AUTORZE

Współwłaścicielka agencji kreatywnej Od kuchni, specjalizującej się 

w komunikacji marek z sektora HoReCa, food & lifestyle. Z gastrono-

mią pracuje od ponad ośmiu lat. Przed założeniem agencji pracowa-

ła m.in. w agencji obsługującej dużą markę z sektora FMCG, w ma-

gazynie kulinarnym, a także jako marketing manager odpowiadała 

za komunikację trzech największych festiwali gastronomicznych 

w Polsce. Jest absolwentką kierunku Dziennikarstwo ze specjalno-

ścią „Promocja i reklama” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu oraz kierunku Wzornictwo ze specjalnością „Projekto-

wanie dla gastronomii” na uczelni VIAMODA w Warszawie. 
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FINE DINING  
NIGDY NIE UMRZE

MARCIN  
POPIELARZ
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WW tym roku ponownie wziąłeś pod swoje skrzydła Białego Królika, 
z którym cały czas byłeś blisko związany. 
Tak naprawdę nigdy nie rozstałem się z Białym Królikiem, cały 

czas byłem tu Chef Patronem, także wtedy, kiedy otwierałem 

Leśny Dwór w Sulęczynie i tamtejszą restaurację Biôłi Trus. 

Do moich zadań należało wówczas stałe prowadzenie kontroli 

i nadzoru, więc w praktyce byłem ciągle obecny zarówno w pro-

cesie decyzyjnym, jak i kreatywnym. W języku gastronomicz-

nym moja funkcja jest określana jako patronat. Nie uważam 

tego za ponowne wzięcie pod skrzydła, ale kontynuację pracy, 

którą prowadzę od sześciu lat. Dla utrwalenia znanego przez lata 

standardu i wyszkolenia kolejnego pokolenia ambitnych ludzi 
żyjących misją tej restauracji mój powrót był niezbędny. 

Razem z żoną prowadzimy spółkę zarządzającą hotelami 
i planujemy również kolejne inwestycje w branży hotelowo-ga-
stronomicznej. Ja odpowiadam za odpowiedni standard usługi 
gastronomicznej i zazwyczaj jestem tam, gdzie sytuacja tego 
wymaga. 

Aktualnie buduję ponownie silny zespół, który będzie w sta-
nie utrzymywać narzucony wysoki standard. Mam wielkie 
szczęście, że udało się utrzymać w Gdyni cały zespół kuchar-
sko-piekarniczy. To pozwoli nam na szybki rozwój restauracji 
i jej oferty.

Żaden mądry naród nie pozwoli na to, żeby nie pozostawić swojej spuścizny 
na kolejne pokolenia. A tak jest z wysoką kuchnią, która zostaje w kanonach 

na lata – mówi w rozmowie z nami Marcin Popielarz, Chef Patron, 
w restauracji Biały Królik w Hotelu Quadrille Relais & Châteaux w Gdyni 

oraz restauracji Biôłi Trus w Leśnym Dworze w Sulęczynie

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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Jakie wyzwania stawiała przed Tobą kuchnia 
w Sulęczynie? Tam stawiałeś na coś innego niż w Białym 
Króliku. 
Najtrudniejsze było to, żeby przestawić myślenie 

konsumentów z tamtego regionu. Goście restauracji 

na Kaszubach są przyzwyczajeni do pewnych realiów, 

które przez lata były narzucane przez lokalne restau-

racje. Na szczęście udało nam się z tym zerwać. 

W restauracji Biôłi Trus postawiliśmy na wersję 

„Lite” Białego Królika czyli: dania nieskomplikowane, 

ale pełne smaku, szacunek do produktu oraz dużą pra-

cę włożoną w jego spreparowanie. 

Restauracja zdecydowanie wyróżnia się na kuli-

narnej mapie Kaszub. Wszystko to zasługa nie tylko 

menu, ale i wspaniałych ludzi, z którymi mam możliwość tam 

pracować. 

Kuchnia roślinna zyskuje na znaczeniu. Co sprawiło, że Tobie 
jest z nią coraz bardziej po drodze i jakie masz na nią pomysły 
w Białym Króliku? 
Dla nas kuchnia roślinna to nie jest to żadna nowość, gdyż jako 

pierwsza restauracja w Polsce wprowadziliśmy prawie trzy lata 

temu całkowicie wegańskie tasting menu. Aktualnie sprze-

daż naszej wegańskiej opcji oscyluje w granicach 30-40 proc. 

wszystkich sprzedanych menu degustacyjnych. Uważam, że 

sekretem powodzenia naszego menu roślinnego jest 

to, że poświęcamy temu równie duża ilość czasu i za-

angażowania, co klasycznemu jedzeniu. Planujemy 

i zmieniamy techniki znane dobrze w konwencjonalnej 

kuchni. W czerwcowej karcie serwujemy wegański biały 

barszcz z jajkiem poche oraz wegańską kaszankę w li-

ściach winogron. Dania à la carte w tej postaci również 

cieszą się dużym zainteresowaniem zagorzałych mięso-

żerców. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie: co dalej z fine diningiem. 
Jakie jest Twoje zdanie i prognozy na ten temat? 
Fine dining ma się bardzo dobrze. Zapraszam do Białe-

go Królika, jeśli ktoś chce zobaczyć to na własne oczy. 

A jest, co oglądać! (śmiech)

Moim zdaniem fine dining nigdy nie umrze, bo to 

prawdziwa istota kuchni i dziedzina gotowania, w którą 

wkłada się najwięcej sił i serca. To dzięki niej gotowanie 

staje się wizytówką kultury oraz całego narodu. Żaden 

mądry naród nie pozwoli na to, żeby nie pozostawić 

swojej spuścizny na kolejne pokolenia. A tak jest z wy-

soką kuchnią, która zostaje w kanonach na lata.

Jakie są dalsze plany rozwoju dla Białego Królika? Jakie macie cele 
na najbliższy czas? 
Aktualnie rozwijamy naszą strefę piekarniczą dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu naszego szefa piekarni: Karola Nagórskiego. Pla-

nujemy również kolejną inwestycję na terenie Gdańska, ale o tym 

więcej informacji dostarczymy z początkiem kolejnego roku. Poza 

tym w Białym Króliku skupiam się na podnoszeniu standardu re-

stauracji, to na pewno ciężka praca na jakiś czas. Za nami mocny 

czerwiec, a przed nami jeszcze intensywniejsze lato. 

Dziękuję za rozmowę i powodzenia przy kolejnych projektach!
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Obserwując nasz rodzimy rynek gastronomiczny kuchnia polska, 
w moim przekonaniu, coraz mocniej inspiruje szefów do kreowania 
nowych dań. Pomimo dużego wpływu zagranicznych kuchni oraz 

produktów, bardzo często to stare, polskie i litewskie książki kucharskie 
stają się kopalnią pomysłów i inspiracji.

TOMASZ JANICZEK, SZEF KUCHNI OPASŁY TOM

Nowa odsłona  
kuchni polskiej
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Sam niejednokrotnie sięgam 
po nie i tworzę znane nam 
od dawna dania w nowej, 

autorskiej formie. Stare książki 
kucharskie niejednokrotnie przy-
pominają nam o tym, że to nie 
kilkanaście składników na talerzu, 
a dobry, jakościowy produkt pod-
kreślony odpowiednimi, przemy-
ślanymi dodatkami, potrafi dać 
gościom dużo radości z jedzenia.

Zawsze gdy w Opasłym To-
mie pojawiają się kolejni goście, 
uśmiecham się, bo wiem, że 
świadomie wybrali to miejsce, że 
kuchnia polska jest dla nich czymś 
ważnym. Odwiedza nas również 
bardzo dużo gości z zagranicy. 
Pragniemy również postarać się 
im poznać polską przyrodę, kul-
turę i nasz kraj. Stawiamy na tra-
dycję i pochodzenie produktów, 
które powoli zanikają tak samo, 
jak związana z nimi historia. 

Ukłon w stronę kuchni 
roślinnej
Najnowsze menu Opasłego Tomu 
to duży ukłon w stronę kuchni 
roślinnej. Aktualnie obserwujemy 
bardzo mocne zainteresowanie 
tym trendem, a ja świetnie się 
w nim odnajduję. Produkty, na 
które świadomie postawiłem to 
między innymi młode ziemnia-
ki, kalarepa, rukiew wodna, kurki, 
rabarbar czy portulaka. W menu 
restauracji goście znajdą również 
wysokiej jakości kurczaka kuku-
rydzianego, pstrąga z Zielenicy, 

bażancie jajka, najlepsze polskie 
sery, octy i oleje. Tworząc menu, 
największym wyzwaniem okaza-
ło się znaleźć równowagę pomię-
dzy mięsem, a warzywami.

Główną rolę w restauracji ma 
grać produkt podany w nieskom-
plikowany sposób. Prostota na ta-
lerzu to cel, jaki mi przyświeca i to 
co można było znaleźć na talerzu 
w staropolskiej kuchni. Musimy 
się jednak bardzo mocno przyło-
żyć, by oddać ją możliwie jak naj-
lepiej, a o to nam właśnie chodzi. 

Na szczęście gości Opasłego 
po kolejnym lockdownie udało 
nam się kolejny raz pozytywnie 
zaskoczyć. W menu restauracji 
znalazły się takie dania jak: chłod-
nik z młodego korzenia selera 
z ogórkiem małosolnym, młode 
ziemniaki z wegańskim demi gla-
ce, ogórkiem i esencją ziemnia-
czaną, surówka z pstrąga z ma-
rynowaną kalarepą, kawiorem 
z troci wędrownej i rabarbarem 
czy biszkopt sosnowy z borów-
kami, kwaśną śmietaną i lodami 
lawendowymi.

Skąd inspiracje?
Inspiracje dla mnie to nie tyl-
ko książki, kulinarne podróże, 
rozmowy z szefami kuchni, ale 
głównie wspomnienia i smaki 
znane z dzieciństwa. Miałem to 
szczęście, że wychowałem się 
w gospodarstwie rolnym moich 
rodziców w okolicach Tarnowa. 
Smaku wiejskich jajek, warzyw 

wprost z ogrodu, 
niepasteryzowane-
go mleka, uczyłem 
się od maleńkości. 
Dla mnie „prawdzi-
wy” smak, to jedyny 
smak. Miałem stały 
dostęp do najśwież-
szego, jakościowego 
produktu i na nim 
ćwiczyłem swoją 
wrażliwość. Podą-
żając za produktem, 
zgodnie z instynk-
tem, nauczyłem się 
tworzyć kompozy-
cje zaskakujące, ale 
swojsko smaczne.

Przyszłość kuchni polskiej wi-
dzę jako kuchnię mocno roślinną. 
Kuchnię, gdzie to mięso będzie 
dodatkiem do roślin, a nie od-
wrotnie. Marzy mi się, aby coraz 
więcej restauracji w Polsce korzy-
stało z naszych rodzimych pro-
duktów, które są coraz ciekaw-
sze, wysokiej jakości i niczym nie 
ustępują tym sprowadzanym zza 
granicy. Cieszę się, że współpraca 
producentów żywności i szefów 
kuchni z roku na rok staje się co-
raz lepsza. To dobre partnerstwo 
widać na talerzach najlepszych 
restauracji w kraju. 

Moim marzeniem jest stwo-
rzenie aplikacji, która połączyłaby 

nas – szefów kuchni oraz nie-
wielkich producentów. Łącząc 
kilka zaprzyjaźnionych restauracji 
z wybranymi dostawcami po-
zwoliłoby to tym fantastycznym 
ludziom częściej pojawiać się ze 
świeżym produktem w miejscu 
oddalonym niejednokrotnie kil-
kadziesiąt kilometrów od swoich 
gospodarstw. 

Poprzez tworzone dania pra-
gnę przenosić gości bliżej natury 
i pobudzać ich ciekawość. Z bie-
giem czasu wiem, że wzmacniam 
misję odpowiedzialnego gotowa-
nia, proponując liczne dania ro-
ślinne, oraz nadając wysoką rangę 
produktom drugiego planu.

SZEF  KUCHNI
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O AUTORZE

Head chef restauracji Opasły Tom, w której poprzednio swoją rezy-

dencję miał w 2017 roku. Od jesieni 2020 związany z grupą Kręglic-

cy. Restauracje i Catering. Jego kuchnię charakteryzuje wrażliwość 

na produkt, poszukiwanie niebanalnych i harmonijnych połączeń i 

kwintesencji polskiego smaku
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WYPOSAŻENIE I ZAOPATRZENIE

W jakiej sytuacji obecnie jest Waszym zdaniem street food? 
Wciąż jest uwielbiany przez wszystkich miłośników dobrej 
kuchni i smaków z całego świata, a przede wszystkim budzi 
spore zainteresowanie. Oczywiście nie da się ukryć, że cała 
gastronomia bardzo mocno odczuła skutki pandemii, jednak 
my możemy nazwać się szczęściarzami, bo Nocny Market 
wciąż funkcjonuje i jest otwarty przez cztery dni w tygodniu. 

Jakie marki można u Was spotkać?
Każdego tygodnia na Nocnym Markecie znaleźć można po-
nad dwudziestu wystawców, którzy serwują kuchnie z ca-
łego świata – między innymi tajską, japońską, włoską czy 

nawet polską. Są to wystawcy stali, którzy są z nami już od 
kilku lat, a także wiele nowych marek. Chcemy pomagać ma-
łym gastronomiom, które przez pandemię nie mogły rozwi-
nąć swoich skrzydeł, dlatego chętnie udostępniamy im naszą 
przestrzeń i pomagamy „stanąć na nogi”.

Co zmieniła pandemia?
Przede wszystkim nastawienie ludzi do całej branży kulturowo-
-gastronomicznej. Prawda jest taka, że po tak długiej przerwie 
wszyscy są wygłodniali i bardzo chętnie uczestniczą w gastrono-
micznych inicjatywach. Jeżeli o nas chodzi – odwiedzają nas za-
równo stali bywalcy Nocnego, jak i nowi odkrywcy street foodu. 

Klienci stali się o wiele bardziej 
wymagający i chcą być zaskakiwani 

– bacznie obserwują wszystko, co 
dzieje się w gastronomicznym świecie, 

śledzą trendy, social media, a także 
kilka razy bardziej niż przed pandemią 

zastanawiają się nad odwiedzeniem 
jakiegoś miejsca – mówi w rozmowie 
z nami Piotr Dorak, jeden z założycieli 

Nocnego Marketu. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

JAK SIĘ MA
STREET 
FOOD?
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Czy są jakieś nowe tendencje wśród gości? 
Zdecydowanie tak. Klienci stali się o wiele bardziej wymagający 
i chcą być zaskakiwani – bacznie obserwują wszystko, co dzie-
je się w gastronomicznym świecie, śledzą trendy, social media, 
a także kilka razy bardziej niż przed pandemią zastanawiają się 
nad odwiedzeniem jakiegoś miejsca. Nam to zdecydowanie od-
powiada – bardziej wymagający goście są dla nas napędem do 
jeszcze lepszych działań. 

Czy zauważacie wschodzące trendy na przyszłość? 
Tak i to nawet kilka! Jednym z nich jest na pewno wychodzenie 
z tradycyjnych street foodowych potraw, eksperymentowanie, 
przenoszenie smaków na różne kulinarne pola. O ile uliczna 
kuchnia była kiedyś przewidywalna i w pewnym sensie trady-
cyjna, teraz obserwować możemy sporą ilość nowych odsłon 
street foodu, a kuchnie bardzo angażują się w kreowanie swoich 
smaków.

Jakie są Wasze dalsze plany?
Przede wszystkim wciąż chcemy karmić i serwować najlepszy 
street food w stolicy i to jest nasz priorytet. Oprócz tego już 
startujemy z naszym projektem Neon Bistro, także planów jest 
sporo. 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na Nocnym!

R E K L A M A
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SWEETS&COFFEE 

Będziemy 
walczyć 

O KAŻDEGO 
gościa

Planujemy rozwijać 
kolejne smaki 

i wprowadzić nowe 
miejsce nie tylko z kawą, 
ale także ze śniadaniami, 
słodyczami, gdzie można 

będzie spędzać więcej 
czasu. Do tego dążymy 

– mówi w rozmowie 
z nami Inna Yarova, 
współwłaścicielka 

sieci dobro&dobro cafe 
i sushi&sushi cafe. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

IN
N

A 
YA

RO
VA

Gdy ostatnio rozmawiałyśmy mówiłaś, że pierwszy 
lockdown zmotywował Was do wielu działań. Czy podobnie 
było w przypadku drugiego zamknięcia branży? Pomysły 
z poprzedniego lockdownu ponownie sprawdziły się?
Podczas drugiego lockdownu nie byliśmy już tak pozytywnie 
nastawieni, ponieważ minął już rok, odkąd nie mogliśmy pra-
cować w normalnym trybie. Wiadomo, że zima dla gastrono-
mii, kawiarni nie jest najlepszym czasem. Wykorzystaliśmy ten 
czas na stabilizację struktury, popracować z finansami, różnymi 
raportami. Teraz nasze plany idą w trzech kierunkach: własnej 
piekarni, palarni i dużej kuchni. Właśnie nad tym wszystkim pra-
cujemy, ale w 2021 nie uda nam się tego uruchomić w takim 
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stopniu, jakbyśmy chcieli. Naszym głównym celem strategicz-
nym na ten rok, po pandemii jest wzmocnienie kawiarni, sku-
pienie się na standaryzacji niektórych procesów, które zmieniły 
się podczas drugiej fali. Poza tym otwarcia w małych miastach. 
Teraz aktywnie rozmawiamy z potencjalnymi partnerami ze 
Szczecina czy Torunia. Te lokale mogą dołączyć do naszej sieci 
jeszcze w tym roku. W czasie drugiego lockdownu założyliśmy 
też własną firmę budowlaną oraz księgowość. To pomaga nam 
też ustabilizować sytuację. 

W czasie pierwszego lockdownu otworzyliście sushi&sushi cafe. 
Jak dzisiaj miewa się ten brand i jakie macie plany w stosunku do 
niego?
W tym przypadku lokale zimą radziły sobie bardzo dobrze, latem 
niestety zauważyliśmy delikatny spadek, ale już myślimy o kam-
paniach promocyjnych. Obserwuje ten rynek i widać, że jest 
spore zapotrzebowanie, ponieważ otwiera się wiele podobnych 
konceptów. 10 lipca otwieramy kolejne sushi cafe w Poznaniu. 
To będzie nasz trzecie miasto, gdzie pojawi się ta marka, poza 
Warszawą i Krakowem. Mamy również plany, co do Wrocławia. 

Jakie nowości pojawiły się w dobro&dobro? Czy przy okazji 
otwarcia kawiarni na gości czekało nowe menu?
Tak, jak najbardziej. Pojawiły się nowe, niezwykłe kawy, co jest 
charakterystyczne dla naszej sieci. Teraz mamy np. Blue Iced 
Latte, jedyne takie w Warszawie, z dodatkiem Blue Curacao. 
Poza tym też Iced Matcha itp. 

Jak aktualnie oceniasz sytuację Waszej marki?
Nie będę ukrywać, że pandemia mocno na nas wpłynęła i trud-
no nam się wystabilizować. Nie mam np. zagranicznego inwe-
stora, który by nas wspomógł. Wszystko robimy na własnym 
budżecie. Jednak oczywiście nie poddajemy się i widzimy, że 
wszystko powoli zaczyna zmierzać w dobrym kierunku. Nasza 
marka staje się też coraz bardziej rozpoznawalna, widzimy to 
podczas rozmów z nowymi gośćmi w kolejnych otwierających 
się punktach. Chwilę po otwarciu pojawiło się wiele wzmianek 

w mediach, co też napawa nam dumą, że polska marka zostaje 
tak dobrze przyjęta również za granicą. 

Jakie macie najbliższe plany związane z rozwojem dobro&dobro?
Na początku lipca otworzyliśmy nową kawiarnię na Żoliborzu, 
a na koniec września w centrum Warszawy. Rozważamy jeszcze 
kilka nowych inwestycji na 2022 rok. Jeśli wszystkie nasze wa-
runki będą spełnione to pewnie do końca miesiąca podpiszemy 
trzy nowe umowy. Na pewno powstaną też dwa nowe miejsca 
we Wrocławiu, aktualnie w toku jest około 10 nowych lokalizacji 
w stolicy. W czerwcu zaczęliśmy też rozmowy na temat rozwoju 
na Cyprze, w Słowacji i Holandii.

Co czas pandemii zmieni dla branży, jakie są Twoje 
przewidywania?
Widzę, że powstaje wiele nowych, ciekawych, niespotkanych 
dotąd konceptów. Na przykład jedna z naszych kawiarni jest 
zlokalizowana w Browarach Warszawskich i widać tam wiele 
niespotykanych dotąd restauracji. Nowe lokalizacje są też droż-
sze na poziomie koncepcyjnym, marketingowym itp. Myślę, że 
w przyszłym roku trzeba będzie powalczyć na polu promocyjny, 
pomyśleć o nowych kampaniach. Już się nad tym zastanawia-
my, np. w kontekście zimowym, świątecznym, co takiego zrobić, 
by wyróżniać się wśród konkurentów. Widzę, że klienci wyma-
gają większego zaopiekowania, indywidualnego podejścia. Bę-
dziemy walczyć o każdego gościa, starali się odpowiadać na ich 
potrzeby.

Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości oraz dalszych sukcesów. 
Trzymam kciuki za nowe otwarcia!

SWEETS&COFFEE 

czerwiec-lipiec  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 43



SWEETS&COFFEE 

WYRÓŻNIAJĄ NAS 
SPERSONALIZOWANE 

PRODUKTY
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Obecnie nasi partne-
rzy mogą więc otwo-
rzyć własną kawiarnię, 

w której oprócz kawy z segmen-
tu coffee speciality, będą przez 
cały rok serwować rzemieślni-
cze lody. Mogą też zdecydować 
się na sezonową lodziarnię – 
w formule lokalu stacjonarnego 
lub rikszy. W obu przypadkach 
oferta uzupełnia się nawzajem, 
przez co trafia do szerszego gro-
na odbiorców. 

Tym, co wyróżnia nas na 
rynku są personalizowane pro-
dukty, wysoka jakość oraz no-
woczesna, bardzo charaktery-
styczna identyfikacja wizualna. 
Nasze koncepty są spójne i do-
pracowane w każdym detalu – 
od projektu witryny po kubecz-
ki czy ubiór sprzedawców. In-
trygujące postacie Miśków oraz 
karta “od lodów po kawę” przy-
ciągają zarówno młodszych, jak 
i starszych gości. Jeszcze w te 
wakacje na ulice Białegosto-
ku wyjedzie też nasz pierwszy 
lodobus. Jesteśmy pewni, że 
pastelowy “belmondziak” bę-
dzie dla mieszkańców nie lada 
atrakcją i spotka się z ciepłym 
przyjęciem. 

W lodziarniach the White Bear 
Ice Cream serwujemy lody tra-
dycyjne, oparte na naturalnych 
składnikach. Ale oprócz klasyków, 
jak śmietanka, truskawka lub pi-
stacja, mamy także propozycje 
w stylu: tarta cytrynowa, beza pa-
vlova, sorbet marakuja czy nasz 
specjalny, kawowy smak, stwo-
rzony na potrzeby sieci.

Nasza oferta podąża za lo-
dowymi trendami, w których 
ceni się czystą etykietę – czyli 
produkty wytwarzane w rze-
mieślniczy sposób, bez zbędnej 
chemii i szkodliwych dla zdrowia 
dodatków, ale o ciekawych, nie-
spotykanych smakach. Co waż-
ne, karta zmienia się praktycznie 
codziennie, dlatego za każdym 
razem można spróbować czegoś 
nowego. 

W kawiarniach i lodziarniach 
stacjonarnych dostępny jest też 
nasz jedyny w swoim rodza-
ju miśkowy deser i przekąska 
w jednym. To lody zamknięte 
w ciepłym pączku, podawane 
z bitą śmietaną, owocami i in-
nymi dodatkami. Ta propozycja 
naprawdę robi wrażenie i może 
być serwowana bez względu na 
porę roku.

The White Bear Ice Cream to marka 
franczyzy lodowej, która jest 

bezpośrednim przedłużeniem sieci 
kawiarni the White Bear Coffee. 

Powstała, aby z jednej strony wzbogacić 
i uatrakcyjnić menu lokali, z drugiej – 
jako pomysł na samodzielny biznes ze 

stosunkowo niskim wkładem własnym. 

MARCIN ZALEWSKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL THE WHITE 
BEAR COFFEE, THE WHITE BEAR ICE CREAM 

®

19.Targi Artykułów Spo˝ywczych i Napojów dla Gastronomii

®

28.Mi´dzynarodoweTargi Wyposa˝enia Hoteli i Gastronomii

ENOEXPO
18. Mi´dzynarodoweTargi Wina w Krakowie

®

03-05
listopada

2021
Kraków

Organizator:

Miejsce:

www.horeca.krakow.pl
www.enoexpo.krakow.pl
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BARMAN

Słynny aperitif powstał 
(ponoć po wielu ekspe-
rymentach) w roku 1860 

w mieście Novara w Piemoncie. 
Jego twórcą był Gaspare Cam-
pari. W 1867 r. przeniósł się on 
do Mediolanu, gdzie w centrum 
miasta otworzył Caffè Campari. 
Sukces marki przyczynił się do 
otwarcia nowoczesnego zakła-
du produkcyjnego w roku 1904 
w Sesto San Giovanni (w obrębie 
aglomeracji Mediolanu). W 1915 r. 
powstała słynna kawiarnia Cam-
parino w galerii Wiktora Ema-
nuela II. Galeria ta, nosząca imię 
pierwszego króla zjednoczonych 
Włoch, stanowi arcydzieło belle 
époque. Została otwarta w roku 
1877 i jest najstarszym i zara-
zem jednym z najbardziej luk-
susowych centrów handlowych 
w Mediolanie.

Powstanie Campari zbiegło 
się z rozwojem nowoczesnego 

marketingu i sztuki plakatu, stąd 
w tworzenie wizerunku aperi-
tifu zaangażowanych było wie-
lu znanych artystów. Z marką 
współpracowali między innymi: 
Leonetto Cappiello, Ugo Mochi, 
Marcello Nizzoli, Adolfo Hohen-
stein i Marcello Dudovich. Pa-
miątki z tamtych lat wciąż in-
spirują i budzą zainteresowanie 
historyków sztuki. W 1932 r. po-
jawił się na rynku Campari Soda 
– pierwszy na świecie gotowy 
butelkowany aperitif. Charaktery-
styczna mała buteleczka została 
zaprojektowana przez włoskiego 
futurystę Fortunato Depero i do 
dziś pozostaje ikoną włoskiego 
wzornictwa. Inna słynna inicjaty-
wa związana z marką to kalendarz 
Campari, który pierwszy raz uka-
zał się w 1900 roku. W później-
szych edycjach brały udział takie 
modelki i aktorki, jak: Salma Hay-
ek, Eva Green Eva Mendes, Jessica 

Alba, Milla Jovovich, Penélope 
Cruz, Uma Thurman. Bitter Cam-
pari należy do włoskiego koncer-
nu Campari Group, którego był 
zalążkiem, a obecnie jest flago-
wym produktem. Eksportowany 
do przeszło 190 krajów, najwięk-
szą popularnością cieszy się poza 
rodzimymi Włochami: w Niem-
czech, Brazylii i Francji. W 2020 
roku światowa sprzedaż wyniosła 
3.1 mln 9-litrowych skrzynek.

Campari serwować możemy 
na najróżniejsze sposoby: na lo-
dzie, z wodą gazowaną, z sokiem 
pomarańczowym, czy – jeśli ktoś 
lubi intensywniejszą goryczkę 
– grejpfrutowym. W okresie let-
nim doskonale się sprawdzi jako 
składnik lekkich, orzeźwiających 
szprycerów z winem musują-
cym. Wchodzi też w skład wie-
lu kultowych koktajli, ze słyn-
nym Negroni na czele. Według 
najbardziej powszechnej teorii 

jego twórcą był hrabia Camillo 
Negroni, obieżyświat i bywalec 
międzynarodowych barów i sa-
lonów. Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej bardzo popu-
larnym we Włoszech drinkiem 
było Americano, czyli połączenie 
Campari, słodkiego czerwonego 
wermutu i wody gazowanej. Lu-
bował się w nim również hrabia. 
Ponoć około 1920 roku, podczas 
jednej z kolejnych wizyt w Caffè 
Casoni, zasugerował swojemu 

Należy do grupy bitterów, czyli napojów alkoholowych o intensywnej goryczy. 
Powstaje poprzez aromatyzowanie alkoholu kilkudziesięcioma ziołami, 

korzeniami, owocami i przyprawami. Uchodzi za książkowy przykład aperitifu, 
czyli trunku, który doskonale nadaje się do podawania przed posiłkiem. 

Intensywny rubinowy kolor jest znakiem rozpoznawczym tej marki, która 
wytwarzany jest według oryginalnej, niezmienionej receptury, stanowiącej 

tajemnicę producenta – do wiadomości publicznej podawana jest tylko część 
składników. Zawartość alkoholu to 25 proc.

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

Campari 
symbol włoskiego stylu życia

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
jedenasta
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BARMAN
PARTNEREM CYKLU JEST 

MARIUSZ PIETRYKA, BRAND AMBASSADOR COUNTRY MANAGER MONIN & VITAMIX

Obecna sytuacja związana 
z COVID-19 oraz mocny-
mi restrykcjami wpro-

wadzonymi dla gastronomii dała 
się we znaki nie tylko restaura-
torom, ale i także ogromnej ilości 
pracowników tego działu. Nieste-
ty, część lokali niestety już się nie 
podniesie po porażce. Ci którzy 
przetrwali muszą szukać możli-
wości nie tylko przetrwania, ale 
i wprowadzania nowości, których 
dziś potencjalny konsument ocze-
kuje coraz częściej na wyższym 
poziomie. Także coraz częściej 
w lokalach można spotkać Ice Tea, 
przygotowywane przez pracowni-
ków używając naparu herbaty lub 
naturalnych produktów Monin 
Ice Tea w różnych smakach. Tu 
znajdują także uznanie nowości 
Monin Koncentrat Green Tea oraz 
Rooibos tea, ze znacznie obniżo-
ną zawartością cukru, zastępując 
produkty dostępne w detalu.

Dopasowanie do potrzeb 
klienta, powtarzalność, policzal-
ność i marżowość aplikacji to fra-
zy, które znajdują coraz większe 
znaczenie w dzisiejszej odsłonie 
sceny gastronomicznej. Mają one 
ogromne znaczenie zwłaszcza 
w okresie odrodzenia po lock-
downie. Znajdują one swoje za-
stosowanie w różnych branżach, 
nie tylko w gastronomicznej, ale 

tu są one na pierwszym miejscu. 
Dzięki zwiększonej świadomości 
konsumenta, a raczej w odpo-
wiedzi na jego potrzeby coraz to 
mocniej rozwija się dział napoi 
tzw. bitter’s, a także bezalkoholo-
wych koktajli. Bitter’s to przypra-
wy (w większości alkoholowe), 
bogate w aromaty, tworzone we-
dług receptur bazujących na 
wieloletnich doświad-
czeniach. Najczę-
ściej dodajemy 
je do koktajli, 
aby wzboga-
cić ich smak.

Czego użyć 
do wersji bez-
alkoholowych 
mocktaili? 

Są nimi takie 
produkty jak Monin Bit-
ter oraz Monin Orange Spritz. 
Pierwszy jest stworzony na 
wzór Campari, które jest wiel-
kim klasykiem oraz składnikiem 
wielu koktajli alkoholowych po-
dawanych jako aperitivo. Orange 
Spritz jest natomiast łagodniej-
sza wersją Campari czyli Aperolu. 
Z kolei Aperol w ostatnich latach 
zdobył serca szczególnie kobiet, 
porywając swoją łagodną gorycz-
ką w połączeniu z winem musują-
cym oraz wodą gazowaną. W od-
powiedzi na wyżej wspomniane 

potrzeby rynku możemy dziś 
cieszyć się tymi smakami w wer-
sjach bezalkoholowych. Dzięki 
czemu możemy przygotować 
pyszną lemoniadę Orange Spritz 
0 proc., którą możemy serwować 
o każdej porze dnia i wieczoru. 

Wystarczy zmieszać w wyso-
kiej szklance wypełnionej lodem 

lub w kieliszku do wina 20 ml 
Monin Cloudy Base 

Lemonade oraz 30 
ml Monin Orange 

Spritz, uzupeł-
niamy kostka-
mi lodu oraz 
woda gazowa-
ną ok 200 ml. 

Dla lubiących 
k w i a t o w e 
doznania, 
proponuję 
dodać 10 
ml Syropu 

Monin Czar-
ny Bez (Elder-

flower). Dla lubią-
cych gorzkie połączenia polecam 
zmieszać w blenderze dwie obrane 
pomarańcze, 40 ml Monin Orange 
Spritz, osiem kostek lodu. Całość 
mocno blendujemy na wysokich 
obrotach przez 25 sekund. Podaje-
my w kieliszku z dużą czaszą, de-
korując szypułką z mięty. Pyszny, 
bezalkoholowy, letni, zmrożony 

koktajl na bazie świeżych poma-
rańczy, który idealnie gasi pragnie-
nie. Ciekawym połączeniem jest 
także opcja dodania do gotowej 
bezalkoholowej wersji Mojito 10 
ml Monin Syrop Mojito Mint oraz 
30 ml Monin Orange Spritz. Dzięki 
takim produktom jak Monin Bit-
ters jesteśmy w stanie uzyskać na-
wet bezalkoholowe Negroni. Oczy-
wiście nie zastąpi ono oryginalnej 
wersji ze słodkim wermutem oraz 
ginem, ale w dobie coraz bardziej 
rozwijającej się kategorii napoi 
bezalkoholowych znajdują one 
ogromne zainteresowanie u na-
szych gości. Monin Orange Spritz 
możecie znaleźć także w lodach 
rzemieślniczych w formie sorbe-
tów. Coraz częściej wykorzysty-
wany jest także jako składnik do 
dipów do sałatek warzywnych.

Świadomość konsumenta jest 
dziś coraz większa, dlatego pa-
miętajmy, aby skupiać się na tzw. 
4xP aplikacjach (prostych, po-
wtarzalnych, policzalnych i profi-
towych ).To one przede wszyst-
kim pozwolą na odrobienie strat 
i przetrwanie najcięższego cza-
su. Marka Monin tworzy swoje 
produkty w 97 proc. całej pale-
ty smaków tylko z naturalnych 
składników, co pozwala także na 
podniesieniu jakości podawanych 
koktajli.

przyjacielowi i barmanowi Fosco Scar-
selli, aby wzmocnił jego koktajl, zamie-
niając wodę sodową na gin, który rów-
nież bardzo cenił. Wkrótce cała Florencja 
zaczęła pijać Americano „tak jak Negro-
ni”. Niewątpliwie na jego światową sła-
wę wpłynęło to, co cechuje wiele innych 
klasycznych połączeń koktajlowych – 
niesamowita głębia smaku a zarazem 
stosunkowo proste wykonanie i po-
wszechna dostępność składników. Aby 
przygotować Negroni w niskiej szklance 
w równych proporcjach (np. po 30 ml) 
łączymy gin, Campari, czerwony wermut 
i mieszamy. Zwieńczeniem jest plaster 
pomarańczy lub olejki eteryczne z po-
marańczowej skórki.

O AUTORZE

Główny trener w Ogólnopolskiej Szkole Barmanów, współautor książki „Alkohole w Polsce i na 

świecie – przewodnik barmana”.

Ogólnopolska Szkoła Barmanów to obecnie największa szkoła barmańska w Polsce. W tym roku 

obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Zasięgiem obejmuje cały kraj – szkolenia barmańskie I stopnia 

odbywają się regularnie w 14 miastach. Głównym założeniem, które od początku konsekwentnie 

wdrażano i które pozwoliło osiągnąć sukces na rynku jest nacisk na kształcenie praktycznych 

umiejętności. Dlatego zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni barmani na co dzień pracujący 

w prestiżowych lokalach. W 2016 roku napisaliśmy i wydaliśmy książkę „Alkohole w Polsce i na 

świecie – przewodnik barmana”. Ta 360-stronicowa, ekskluzywnie wydana i bogato ilustrowana 

publikacja – poza dystrybucją w księgarniach – wręczana jest także uczestnikom naszych kur-

sów w cenie szkolenia. www.szkolabarmanow.pl
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PRODUKTY I INNOWACJE

STAVA – FRANCZYZA 
W BRANŻY DOWOZÓW

Usługi kurierskie pomagają restauracjom rozwijać biznes w oparciu o dowozy, 
sprowadzając kwestię dostawy posiłku do kilku kliknięć na tablecie. Stava jest 
jednym z pionierów profesjonalnych usług kurierskich dla gastronomii w Pol-
sce. Dysponuje pierwszym na rynku oprogramowaniem, które w 100 proc. 
automatycznie rozdziela zlecenia kurierom, uwalniając od konieczności za-
angażowania kosztownych dyspozytorów, a jednocześnie redukując liczbę 
potrzebnych na mieście kurierów o 30 do 50proc. dzięki zaawansowanym 
algorytmom logistycznym. Zautomatyzowano również administracyjną stro-
nę przedsięwzięcia w stopniu ograniczającym pracochłonność do mniej niż 
10 godzin tygodniowo. 

FANEX POSZERZA OFERTĘ  
O PASSATĘ
Nowa Passata marki Fanex jest kolejnym kro-
kiem polskiego producenta w tworzeniu kom-
plementarnej oferty dla rynku HoReCa w za-
kresie sosów, przypraw i innych niezbędnych 
dodatków spożywczych używanych przez kon-
cepty gastronomiczne.
Do produkcji Passaty producent używa pomi-
dorów, które poddawane są starannej selekcji 
i charakteryzują się naturalnie słodkim smakiem 
oraz aromatem. Passata Classica, dostępna jest 
w szklanym opakowaniu o pojemności 505g. 
Przecier z pomidorów posiada wyrazisty czer-
wony kolor i cechuje się aksamitną konsysten-
cją oraz intensywnym i słodkawym smakiem. 
Produkt jest również dostępny w wersji Rusti-
ca, w której stopień przetarcia pomidorów jest 
nieco większy. Wyrób ten oferowany jest w naj-
większych opakowaniach na polskim rynku – aż 
czterokilogramowych.

NOWOŚCI OD MONIN
Muscavado Sugar – nierafinowany cukier trzcinowy muscovado wyróżnia się nie tyl-
ko ciemniejszą barwą, ale również wyraźnym bukietem aromatów. Mauritius słynie 
z najbogatszej oferty odmian cukru muscovado na świecie. Syrop Monin Muscovado 
Sugar stworzony został z myślą o baristach i miksologach ze względu na intuicyjne 
połączenia z kawą, mlekiem i ciemniejszymi alkoholami.
Cane Sugar – stworzony z cukru trzcinowego i wody Monin Pure Cane Sugar to per-
fekcyjny dodatek, który wzbogaci o naturalny aromat różne kreacje: poncze, dżiny, 
herbaty, cold brew, czy nawet latte.
Agave Sugar – syrop Monin Agave ze swoimi ziołowymi nutami jest idealny do pod-
kręcenia wielu zimnych i gorących aplikacji, które wymagają delikatnej słodyczy.

NOWA, BEZKOMPROMISOWA 
ZMYWARKA KAPTUROWA 
Z SERII PT OD WINTERHALTER

Winterhalter, ekspert w zakresie profesjonalnego zmywania przedstawia nową 
kapturową zmywarkę z Serii PT. Zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najwyż-
szym wymaganiom i są zoptymalizowane pod kątem maksymalnej oszczędności: 
nieskomplikowane, wydajne i szybkie. Winterhalter gwarantuje doskonałe rezultaty 
zmywania i absolutną niezawodność działania. Nowy automatyczny kaptur bez wy-
siłku zarówno otwiera jak i zamyka maszynę, tym samym znacznie ułatwiając pracę 
personelu zmywającego.
Lśniące szklanki, błyszczące naczynia, idealnie czyste sztućce, higieniczne kubki 
lub to wszystko na raz. Nową zmywarkę kapturową z Serii PT, która jest dostęp-
ny w trzech rozmiarach maszyn, można dostosować do naczyń i ich stopnia zabru-
dzenia za pomocą ustawień oprogramowania. Dzięki wysokowydajnemu systemo-
wi zmywania i dobrze zaprojektowanej koncepcji higieny Winterhalter zapewnia 
pierwszorzędne rezultaty zmywania bez względu na to jak uporczywy jest brud.
Więcej informacji na temat nowych zmywarek kapturowych Serii PT znajdziesz na: 
www.winterhalter.pl/pt lub www.zmywarkikapturowe.pl. 
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WIZYTÓWKI

Fanex
Radonice 5A
05-870 Błonie
tel. (22) 471-04-44
biuro@fanex.pl
www.fanex.pl
www.sklep.fanex.pl 

Fanex jest polską firmą rodzinną z ponad 30 letnią tradycją. Specjalizujemy się w pro-
dukcji sosów, przypraw oraz wielu innych dodatków gastronomicznych dla branży 
HoReCa. Smak leży u podstaw wszystkiego co robimy. Jesteśmy pasjonatami jakości 
i  podczas tworzenia każdej receptury, wykorzystujemy surowce o najwyższych para-
metrach. Naszym celem jest produkcja wyrobów o wyjątkowym i niezmiennie dobrym 
smaku. Zapraszamy do współpracy.

GORT Producent Urządzeń  
Gastronomicznych 
ul. Produkcyjna 110
15-680 Białystok
tel. (85) 662-99-00 
gort@gort.pl
Facebook:  
www.facebook.com/gortpolska

GORT Fabryka Maszyn Gastronomicznych, polski producent wysokiej jakości komplek-
sowych rozwiązań i urządzeń przeznaczonych dla profesjonalnej gastronomii. Biuro pro-
jektowe oraz oferta produktowa złożona z kilku tysięcy produktów o różnorodnej konfi-
guracji oraz otwartość na nietypowe projekty zapewnia największe portfolio produktowe 
na rynku Polskim oraz kompleksowość współpracy.

Hochland Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 2
64-530 Kaźmierz
tel. (61) 292-91-00 
fax (61) 292-91-01
hochland@hochland.com
www.hochland-group.com
www.hochlandprofessional.pl
www.hochland.pl
www.almette.pl
www.valbon.pl

Firma Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa 
zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na 
rynku marki. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa 
jakość, dzięki najlepszym surowcom i technologiom. Hochland Professional to marka pro-
duktów przeznaczonych dla gastronomii i klientów B2B o szerokim zastosowaniu: prze-
kąski, zupy, danie główne i desery. 

SCM
ul.al. Jana Pawła II 11 
00-828 Warszawa
tel. (22) 586-54-00
fax (22) 586-54-01
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem 
Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i  kreowanie 
nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo 
w zakresie ich przetwarzania; Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastro-
nomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opako-
wania i dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na 
rynku syropów klasy Premium, puree owo cowych oraz sosów deserowych. To zasługa 
ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawa-
nych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie 
wyselekcjonowane i  najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, 
że powstają zawsze produkty wyjątkowej jakości o  niepowtarzalnym smaku, kolorze 
i  zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój Marki Monin w  Polsce oraz szko lenia 
w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, deserów oraz potraw blendo-
wanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni w ciągu roku 
na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwiązania 
i sprzeda jemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od 
kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych 
urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Stava S.A.
ul. Kowalska 1
45-558 Opole
tel. (71) 707-02-74
kontakt@stava.pl
franczyza.stava.pl

Jesteśmy pierwszą w Europie franczyzą w branży dowozów posiłków. Pomagamy restau-
racjom i sklepom rozwijać biznes na dowozach, sprowadzając kwestię dostawy do kilku 
kliknięć na tablecie. Jesteśmy pionierami profesjonalnych usług kurierskich dla gastro-
nomii w Polsce. Dynamicznie rozwijamy ofertę dla e-commerce i e-grocery. Nasze opro-
gramowanie w 100% automatycznie rozdziela zlecenia kurierom. Zautomatyzowaliśmy 
administracyjną stronę dowozów ograniczając pracochłonność do mniej niż 10h tygo-
dniowo.

Winterhalter Polska
ul. Trakt Brzeski 62B
05-077 Warszawa – Wesoła
tel. (22) 773-25-52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.pl

Winterhalter jest ekspertem w  dziedzinie przemysłowych systemów zmywania. Już od 
ponad 20 lat działalności na polskim rynku firma buduje pozycję lidera, oferując najwyż-
szej jakości zmywarki przemysłowe, chemię oraz systemy uzdatniania wody dla każdego 
rodzaju biznesu gastronomicznego. Produkty firmy Winterhalter wyróżniają się innowacyj-
nością, wydajnością, łatwością użycia i perfekcyjnymi efektami zmywania zapewnianymi 
od dziesiątków lat w profesjonalnych kuchniach na całym świecie.
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