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PARTNERZY

Wielki powrót!

Gdy pisze do Państwa te słowa, już pewnie wielu z Was jest po wizycie 
w restauracji, a konkretnie ogródku gastronomicznym. W weekend social 
media zalały zdjęcia dań z ulubionych lokali z podpisami sugerującymi, 

że wszyscy bardzo tęskniliśmy za możliwością zjedzenia czegoś na 
mieście, z kimś bliskim. Przede wszystkim jednak na miejscu. Nareszcie! 

Od 24 października 2020 roku nie było takiej możliwości. Dowozy 
działały bez zarzutu, a restauracje wykazały się ogromnymi pokładami 

kreatywności. Jednak wszyscy wiemy, że możliwości odwiedzenia 
restauracji, a z drugiej strony osobistego przyjęcia gości – nic nie 

zastąpi. Doskonale radziły sobie marki działające w dark kitchen. Także 
w tym segmencie potrzebowaliśmy różnorodności i być może ten 

trend to jeden z pozytywnych zaskoczeń pandemii. Dziś wyczekujemy 
28 maja, kiedy to restauracje będą mogły zacząć działać na pełnych 
obrotach. Część materiałów w tym numerze powstała jeszcze zanim 

poznaliśmy konkretne daty, ale wypowiedzi przedstawicieli branży mają 
ponadczasowy charakter i liczę, że okażą się cenne w każdym okresie. 
Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkim wyszło słońce. Nie każdemu 
udało się otworzyć. Przetrwać. Ponownie czerpać radość z odwiedzin 

gości. Mam nadzieję, że uda się jeszcze powrócić na gastronomiczne tory. 
Za to na nową ścieżkę wkraczają Pascal Brodnicki, Marek Rogala i Jan 
Rogala. W rozmowie ze mną opowiedzieli więcej o swojej współpracy 

przy koncepcie Pascal Franchise. Jakie mają plany? Zapraszam do lektury 
wywiadu, jak i całego numeru.

Milena Kaszuba-Janus
redaktor naczelna
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Chef’s Ghost Kitchen  
– gracz w sektorze delivery
Różne kuchnie świata. Jedno zamówienie. Jedna dostawa – to hasła 
przewodnie nowego konceptu gastronomicznego, który realizuje ideę 
wirtualnych restauracji. Nie odwiedzicie ich lokali, nie usiądziecie przy 
stolikach. Chef’s Ghost Kitchen to miejsce, którego sednem jest niejedna 
kuchnia.

Wraz z pojawieniem się COVID-19 
i wielkiego kryzysu dla branży ga-
stronomicznej, idea ghost kitchen 
zyskała również zainteresowanie 
wśród restauratorów europej-
skich. We Francji można znaleźć 
już ponad 1,5 tys. punktów gastro-
nomicznych działających jako sha-
dow kitchen. Euromonitor szacuje 

zaś, że wartość rynkowa tego seg-
mentu do 2030 roku wzrośnie na-
wet do 1 tryliona dolarów.

W Chef’s Ghost Kitchen zde-
cydowano się połączyć cztery 
kuchnie świata, ale w planach są 
już kolejne. Możliwość miksowa-
nia dań różnych kuchni w jednym 
zamówieniu pozwoli z pewnością 

Roślinne nuggetsy w Burger 
King już dostępne
Kolejna pozycja, która pojawia się w restauracji w odpowiedzi na rosnące 
zainteresowanie roślinnym jedzeniem wśród coraz szerszej grupy Polaków. 
Danie, podobnie jak Plant-based Whopper, zostało opracowane we 
współpracy z  The Vegetarian Butcher. Właśnie debiutuje we wszystkich 
restauracjach Burger King na terenie Polski.

Kolejna propozycja Burger King 
powstała w odpowiedzi na za-
potrzebowanie gości, którzy do-
pytywali o kolejne roślinne opcje 
w menu restauracji. To rozwią-
zanie dla wszystkich, zwłaszcza 
dla tych którzy chcąc ograniczać 
spożycie mięsa, jednocześnie 
poszukują bezkompromisowego 
smaku. 

 – W Burger King zawsze sta-
wiamy naszych gości na pierw-
szym miejscu. Stale 
szukamy możliwo-
ści zapewnienia 
im nowych 
smacznych 
alternatyw 
– podkre-
śla Zuzan-
na Kilar, 
brand ma-
nager Burger 
King Polska. 
– Dlatego od 
dziś mamy szcze-
gólną przyjemność za-
proponować naszym gościom 
restauracji BK w Polsce nug-
getsy na bazie roślin. Ci, którzy 

mieli możliwość ich spróbowa-
nia i porównania z tymi z kur-
czaka, uważają, że są równie 
pyszne. Naprawdę warto to 
sprawdzić! – dodaje. 

Kolejne sieci restauracyj-
ne, także w Polsce, z sukcesem 
wprowadzają lub poszerzają 
swoją roślinna ofertę, a roślinne 
alternatywy mięsa trafiają do 
koszyków zakupowych co dzie-
siątego gospodarstwa domowe-

go nad Wisłą. W parze 
z trendami konsu-

menckimi idą 
starania pro-

d u c e n t ó w , 
by jak naj-
lepiej od-
powiadały 
s m a k i e m , 
t e k s t u r ą 

i wartościa-
mi odżywczy-

mi znanym pro-
duktom mięsnym. 

Holenderska marka The 
Vegetarian Butcher od lat pracu-
je nad roślinnymi zamiennikami 
mięsa, także w Polsce.

Nowy prezes AmRest
Luis Comas obejmie stanowisko 1 lipca 2021 r. Dotychczas zrządzał marką 
La Tagliatella. Zastąpi Marka Chandlera, który, po 13 latach pracy w firmie, 
postanowił przejść na emeryturę w czerwcu br.

Nowy prezes AmRest związany 
jest z firmą od lipca 2020 r. Wtedy 
objął stanowisko prezydenta La 
Tagliatella – sztandarowej marki 
własnej AmRest. Z czasem objął 
kierownictwo nad kolejną bran-
dem własnym spółki – Bacoa. 

Luis Comas 
ma ponad 30-letnie doświadcze-
nie zawodowe w branży restau-
racyjnej i detalicznej. Z powodze-
niem wprowadzał i rozwijał marki 
własne, a także franczyzowe na 
wielu rynkach w Europie oraz na 
Bliskim Wschodzie. W tym cza-
sie pracował na kierowniczych 
stanowiskach dla sieci Burger 

King. Nadzorował rozwój Pizza 
Hut i KFC jako General Mana-
ger w YUM Iberia. Uczestniczył 
również we wprowadzaniu mar-
ki Taco Bell na rynek hiszpański. 
Bezpośrednio przed dołączeniem 
do AmRest, Luis Comas pełnił 
funkcję vice prezesa Dywizji w Al-
shaya Group. Odpowiadał za za-
rządzanie markami grupy w seg-
mencie fast casual i family dining 
na Bliskim Wschodzie.

 – Jestem zaszczycony obję-
ciem tej roli. Z radością podejmę 
się możliwości budowania kolej-
nych sukcesów firmy w oparciu 
o jej dziedzictwo oraz dotych-
czasowe osiągnięcia. AmRest to 
wyjątkowa grupa restauracyjna 
w Europie. Mamy wiodące marki 
globalne, znakomity zespół za-
rządzający i oddanych pracowni-
ków. To sprawia, że jesteśmy na 
właściwej drodze do skorzystania 
z możliwości rozwoju w obszarze 
franczyzy. Także innowacji cyfro-
wych i nowych trendów w bran-
ży, co przyniesie wiele korzyści dla 
naszych gości, udziałowców oraz 
społeczeństwa – powiedział Luis 
Comas, prezes AmRest.

rozwiązać odwieczny problem 
występujący podczas spo-
tkań towarzyskich. 
Taka forma zaspo-
koi nawet bardzo 
odmienne gusta 
gości i to w ra-
mach jednej 
dostawy. Teraz 
każdy może wy-
brać coś dla sie-
bie nie ograniczając 
się tylko jednym stylem 
kuchni.

 – Głównym wyzwaniem było 
przygotowanie miejsca, w którym 

możliwe będzie zorganizowanie 
na początek czterech osob-

nych stanowisk pracy. 
Koncept ghost kit-

chen zakłada, że 
w jednej prze-
strzeni pracują 
szefowie róż-
nych kuchni. 

Dzięki temu mo-
żemy jednocześnie 

realizować zamówie-
nia na sushi, burgery czy 

dania kuchni bliskowschodniej 
oraz indyjskiej – dodaje Yaser 
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Frentzza Pizza & Friends 
z lokalem w Pruszkowie
Powstała w zeszłym roku i należąca do firmy 7 Street Łukasz Błażejewski 
marka pizzerii wystartowała z  nowym punktem. Kolejna Frentzza 
znajduje się przy ul. Ołówkowej 1D. 

Pruszkowski lokal powstał w for-
macie hybrydowym. W ramach 
jednego lokalu funkcjonują dwie 
marki. W jego wnętrzach w jed-
nej części są elementy wystro-
ju charakterystyczne dla Meet 
& Fit, a w drugiej dla 
Frentzza. 

Lokal ma po-
wierzchnię 90 
mkw i jest w sta-
nie pomieścić 25 
gości na sali kon-
sumpcyjnej. Do-
datkowo 25 osób 
na zaplanowanym 
przed lokalem ogródku 
letnim. Punkt w Pruszkowie jest 
nastawiony zarówno na obsługę 
gości w lokalu jak i na sprzedaż 
w kanale delivery.

 – W planach na najbliższe ty-
godnie mamy otwarcie również 
hybrydowego lokalu „Frentzza 
– Pizza & Friends” z „Meet & Fit 
– Slow Food” w Sierpcu. Dodat-
kowo dwóch lokali „Frentzza – 

Pizza & Friends” w War-
szawie. Frentzza 

– Pizza & Friends 
to miejsce gdzie 
można zjeść 
klasyczną pizzę 
z doskonałych 
t r a d y c y j n y c h 

produktów, ale 
także wybrać jedną 

z wielu w 100 proc. ro-
ślinnych pizz, które pozytywnie 
zaskoczą nie jednego miłośnika 
mięsa – mówi Łukasz Błażejew-
ski, dyrektor generalny 7 Street.
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Wege Gang – nowy  
koncept Rebel tang
Sieć restauracji wirtualnych powiększa swoje portfolio. To już ósmy brand 
w  portfelu firmy. Należą do niego restauracje: Prokuratura, Vito Calzone, 
Asia Plate, Pork Favor, Grube Pierogi, Social Food, Rano Podano i Wege Gang. 

– Wege Gang to kuchnia stworzo-
na dla wszystkich chcących ogra-
niczyć spożycie mięsa. W trakcie 
tworzenia konceptu szu-
kaliśmy najlepszych 
produktów, speł-
niających wyma-
gania wegan oraz 
wegetarian. We 
współpracy z fir-
mą Vegetarian But-
cher powstało menu 
oferujące najbardziej 
znane dania kuchni klasycznej, 
przygotowane na nowo w formie 
bez mięsnej i bez użycia jakich-
kolwiek produktów pochodzenia 
zwierzęcego – mówi Stanisław 
Magdij, COO Rebel Tang. 

W menu Wege Gang znaj-
dziemy burgery, tortille, vegget-
sy, klasyczny gulasz węgierski, 

pierogi czy vege kebaba. 
Wszystkie wirtualne 

restauracje należą-
ce do sieci Rebel 
Tang dostępne 
są w siedmiu 
miastach. Można 

spotkać je w: War-
szawie, Krakowie, 

Poznaniu, Wrocławiu, 
Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. 

Zmówienia można składać za 
pośrednictwem platform: Uber 
Eats, Glovo, Wolt, a już wkrótce 
także własnego kanału e-com-
merce.
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Żabka przejmuje Maczfit
8 marca poinformowano o  podpisaniu umowy, której następstwem 
będzie włączenie spółki w  strukturę tworzącej się Grupy Żabka. To 
kolejny krok w  poszerzaniu oferty modern convenience. Grupa zostanie 
większościowym udziałowcem firmy, ze wsparciem jej twórcy Macieja 
Lubiaka w roli prezesa.

Transakcja zwiększa potencjał 
Żabki. Firma chce nie tylko roz-
wijać sieć sklepów, ich format 
i asortyment. Ale także podej-
mować szersze działania na rzecz 
innowacji i wytyczania nowych 
kierunków rozwoju firmy. Dziś 
dołącza do nich segment cate-

ringu dietetycznego, który jest 
jedną z najszybciej rozwijających 
się usług w sektorze convenien-
ce. Maczfit powstał w 2015 roku 

za sprawą Macieja Lubiaka, spor-
towca, restauratora i przedsię-
biorcy. Założyciel i mniejszościo-
wy udziałowiec pozostanie zaan-
gażowany w roli prezesa.

Przejęcie Maczfit to element 
procesu tworzenia Grupy Żab-
ka To także dalszy krok marki 

w kierunku rozwoju 
dwóch obsza-

rów. Pierwszy 
z nich to mo-
dern conve-
nience. Czyli 
u ł a t w i a n i e 
życia poprzez 

o d p o w i a d a -
nie na potrzeby 

klientów, związane 
z oszczędnością czasu i dbaniem 
o zdrowie. Drugi to integracja roz-
wiązań e-commerce, którą firma 
realizuje od kilku lat. 

Levant – hummus & falafel 
w portfolio Sfinksa
Jej menu obejmuje 20 roślinnych oraz bezmięsnych dań inspirowanych 
kuchnią Bliskiego Wschodu. Levant jest kolejnym wirtualnym brandem 
spółki czyli konceptem bez stacjonarnych lokali, obok takich marek jak 
The Burgers, YOLO Chicken czy Z  Byka. Dania dostępne są w  dostawie 
i  na wynos, a  zamówienia można składać przez własny portal Sfinksa, 
smacznieiszybko.pl oraz inne platformy online.

– Uruchamiając nowy wirtualny 
koncept gastronomiczny podą-
żamy za trendami kulinarnymi 
związanymi przede wszystkim 
z oczekiwaniami klientów, a jed-
nocześnie wykorzystujemy nasze 
dotychczasowe doświadczenie 
z kuchnią bliskowschodnią. Po-
pularność kuchni opartej na da-
niach wegetariańskich jest stale 
rosnącym trendem, zaś naszą 
sieć i marki tworzymy, 
aby były uzupeł-
niającymi się 
k o n c e p t a m i 
dla klientów 
o różnych 
gustach ku-
l i n a r n y c h 
– mówi Do-
rota Cacek, 
w i c e p r e z e s 
zarządu Sfinks 
Polska.

Karta dań nowego 
konceptu to przede wszyst-
kim falafele, hummusy oraz sma-
żone warzywa z różnymi dodat-
kami. Podane na wiele sposobów 

– w bułce pita, w placku tortilla 
czy jako danie w półmisku, tzw. 
poke bowl. Część dań jest cał-
kowicie roślinna, a wegetarianie 
znajdą propozycje z dodatkiem 
sera feta czy sosów na bazie jo-
gurtu. W menu są np. takie da-
nia jak pita posmarowana sosem 
tahini, a w niej trzy falafele, miks 
sałat, pikle, czerwona cebula, jala-
peno i pomidor, całość doprawio-

na harrisą i kolendrą oraz 
podawana z wybra-

nym sosem. Inne 
p r o p o z y c j e 

to hummus 
z pieczo-
ną cukinią, 
pieczarka-
mi i cebulą 
oraz bułką 

pita, czy poke 
bowl z tabbo-

uleh i greckimi 
dodatkami – serem 

feta, czarnymi oliwkami, 
pomidorami, ogórkiem, czerwoną 
cebulą oraz sosem jogurtowo-
-miętowym.

Haru Ramen & More – kolejna 
marka Salad Story
W 2018 na rynku pojawił się drugi koncept należący do spółki – WrapMe! 
Kolejny, trzeci brand oferujący ramen działa od grudnia 2020. Na razie 
w formule cloud kitchen. 

– Nowy koncept kierujemy do nie-
co innego klienta. Niewykluczone, 
że Haru Ramen & More pojawi 
się w formie stacjonarnej. 
Bardzo dobrze wpisał 
się w nasze portfolio. 
Kuchnia centralna 
sprawdza się przy 
przygotowywa-
niu dań z menu 
także tego brandu. 
Dlatego, że wszyst-
ko przygotowujemy 
zgodnie z naszym DNA. 
Na ten moment zainteresowanie 
konceptem przewyższyło nasze 
oczekiwania – mówi w rozmowie 

z nami Anna Krajewska, prezes 
zarządu Salad Story. 

W karcie mamy do wyboru Ra-
men Vegan (Chilli Miso, 

Paitan i Kimchi), czy 
Bowle (wegański, 

z kurczakiem 
lub wołowiną). 
W menu no-
wego koncep-
tu znajdziemy 

oczywiście tak-
że sałatki: Mango 

Kimchi i Miso Mango. 
Wśród propozycji znalazły się 

także zestawy z pierożkami gry-
oza. 

 – Włączenie spółki Maczfit do 
Grupy Żabka to element naszej 
długofalowej strategii rozwoju 
w obszarze convenience. Zapew-
ni nam skuteczne odpowiadanie 
na potrzeby milionów klientów. 
Nowa struktura organizacyjna, 
o której poinformowaliśmy na 
początku roku, pozwoli nam po-
szerzać zakres działalności o ko-
lejne obszary biznesowe. Między 
innymi takie jak catering diete-
tyczny, w ramach którego funk-
cjonuje Maczfit – mówi Tomasz 
Suchański, prezes zarządu, CEO 
Grupy Żabka.

 – Cieszymy się, że Grupa Żabka 
dostrzegła nasz potencjał i dzięki 
jej ekosystemowi będziemy mo-
gli zaoferować nasze usługi jesz-
cze większej liczbie klientów. Już 
teraz jesteśmy liderem rynku ca-
teringu dietetycznego w Polsce. 
Decyzja Żabki sprawia, że w kolej-
nych latach nasz rozwój nabierze 
jeszcze szybszego tempa. Naszą 
misją jest wsparcie prozdrowot-
nych wyborów Polaków – Żabka 
jako firma promująca zrównowa-
żony styl życia jest dla nas najlep-
szym partnerem – mówi Maciej 
Lubiak, prezes Maczfit.
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ORZO szykuje nowe otwarcie 
cocktailowe
Po miesiącach starannych prac nad recepturami i  wielu eksperymentach 
smakowych, restauracja prezentuje kartę koktajli, jakiej jeszcze nie było. 
Główną inspiracją nowego menu jest filozofia zero-waste i sustainability, 
które są ważnym elementem kreowania restauracji już od ponad trzech lat. 
ORZO people-music-nature chce skupić się na świadomym wykorzystaniu 
każdego składnika, aby ograniczyć marnowanie produktów do minimum. 

Nowe menu barowe najzieleńszej 
sieci restauracji w Polsce to efekt 
wielomiesięcznej pracy całego 
zespołu. Przewodniczył 
mu Marcin Kruk– 
triumfator polskiej 
edycji najbar-
dziej prestiżo-
wego konkursu 
barmańskiego – 
World Class Bar-
tender of the Year 
2018. Dodatkowo 
laureat drugiego miejsca 
konkursu World Class Poland 
w 2017 roku. Jest także finalistą 
globalnego konkursu World Class 
w Berlinie, barmanem i manage-
rem barów z przeszło 10-letnim 
doświadczeniem. W swojej pracy 
kieruje się odkrywaniem nowych 
smaków i połączeń oraz budowa-
niem gościnnej atmosfery przy 
barze. Jest odpowiedzialny na za-
rządzanie barami ORZO people-
-music-nature.

W nowej karcie barowej każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Cała 
plejada klasycznych receptur zo-
stała odświeżona i udoskonalona 
najnowszymi trendami barowy-
mi. Amatorom koktajli wytraw-
nych ORZO Cocktail Bar oferuje 

Twist na Manhattanie – jednak 
w polskiej odsłonie z burakiem 
i kaszą gryczaną. Fani kwaśnych 

połączeń typu sour mogą 
oczekiwać fuzji natki 

pietruszki z bana-
nem. 

W zielonej 
restauracji nie 
zabraknie także 
pozycji lekko ga-

zowanych. Marcin 
Kruk przygotował nie-

powtarzalny miks aroma-
tu drewna palo santo ze smakiem 
słodkawej gruszki. Ponadto ORZO 
people-music-nature zabiera go-
ści w daleką podróż do Polinezji, 
a to za pośrednictwem koktajlu 
Tiki. Doświadczenie to wzmoc-
nione jest dodatkowo specjalne 
stworzonym autorskim kubkiem 
do Tiki (Tiki Mug), który ORZO pe-
ople-music-nature postanowiło 
nazwać Gaya, czyli Matka Ziemia. 
Sama receptura koktajlu została 
oparta na liściach pokrzywy shiso 
i likierze Hiszpańska Mucha, który 
został skomponowany przez Mar-
cina Kruka w siostrzanej restaura-
cji ORZO people-music-nature – 
El Botellón.

Ogródki gastronomiczne 
w Warszawie z 75 proc. rabatem
Rząd zapowiedział złagodzenie obostrzeń. Do przestrzeni miejskiej 
wracają ogródki gastronomiczne. Jest zezwolenie na ich rozstawianie od 
15 maja. Zarząd Dróg Miejskich umożliwi wznowienie działalności z dniem 
zniesienia ograniczenia.

– Dzięki zeszłorocznej decyzji Rady 
Warszawy, o 75 proc. zostały obni-
żone stawki za zajęcie pasa drogo-
wego pod ogródki gastronomiczne. 
Zachęcam przedsiębiorców do skła-
dania wniosków, a każdy z nich po-
staramy się rozpatrzyć jak najszyb-
ciej – powiedział Rafał Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy.

Sezon na ogródki gastrono-
miczne trwa od 1 marca do 31 
października. Z powodu epidemii 
rozpoczęcie sezonu od marca było 
niemożliwe. Rząd zapowiedział, 
że od 15 maja korzystający z prze-
strzeni miejskiej przedsiębiorcy 
mogą wracać z ogródkami gastro-
nomicznymi przy swoich lokalach. 

Do Zarządu Dróg Miejskich 
dotychczas wpłynęło ok. 250 

wniosków o wydanie decyzji ze-
zwalających na funkcjonowanie 
ogródków gastronomicznych. Są 
rozpatrywane na bieżąco, tak by 
przedsiębiorcy od połowy maja 
mogli uruchomić ogródki gastro-
nomiczne.

Za udostępnienie przestrzeni 
miejskiej jest opłata. W zależno-
ści od kategorii drogi (powiatowa, 
wojewódzka czy krajowa) wynosi 
ona od 1,50 zł do 1,90 zł za mkw 
dziennie. Jednak stołeczni radni 
na wniosek Rafała Trzaskowskie-
go, zdecydowali inaczej. Ze wzglę-
du na pandemię do końca 2021 r. 
obowiązują obniżone o 75 proc. 
stawki opłat. Za zajęcie pasa dro-
gowego pod ustawienie na nim 
ogródka gastronomicznego.

Ser Dog z parówką od Hochland
Nowość powstała m.in. z  serów cheddar i  maasdamer. To kolejny punkt 
w menu ciepłych przekąsek Żabka Café. Ser Doga można już spotkać we 
wszystkich sklepach sieci.

– Hot dog w wersji tradycyjnej czy 
bez mięsa jest jedną z najchętniej 
wybieranych przekąsek przez 
klientów Żabki. Sprzedajemy je 
w milionach sztuk. Nasi klienci 
uwielbiają ten produkt. Dlatego 

przy okazji premiery innowa-
cyjnego i wegetariańskiego Ser 
Doga, postanowiliśmy przygoto-
wać ciekawą i zaskakującą akcję 
promocyjną. Jesteśmy pewni, że 
nasze wspólne działania z firmą 

Hochland zachęcą do spróbowa-
nia naszej nowości. W Ser Dogu 
rozsmakują się nie tylko osoby 
niespożywające mięsa – mówi 
Joanna Staude-Potoc-
ka, dyrektor mar-
ketingu w firmie 
Żabka Polska.

Ser Dog to 
b e z m i ę s n a 
przekąska do-
stępna w Żab-
ce, która stanowi 
kolejną propozycję 
na ciepłą przekąskę. 
Oprócz hot dogów w róż-
nych wariantach, w Żabka Café 
można zamówić burgery, a także 
panini czy tosty, jak również sze-
roki wybór kaw. Żabka nie zapo-
mina o osobach ograniczających 
lub niespożywających w ogó-
le produktów mięsnych. Jedną 
z propozycji jest właśnie hot dog 
z parówką serową.

 – Parówka serowa znajdująca 
się w Ser Dogu to stworzona przez 

Hochland kompozycja pysznych 
serów podpuszczkowych doj-
rzewających, m.in. maasdame-

ra i cheddara. Wyróżnia się 
wyrazistym serowym 

smakiem i kremową 
konsystencją. Ser 

Dog nie zawiera 
dodatku gluta-
minianu sodu, 
f o s f o r a n ó w 
i konserwan-

tów. Eliminacja 
tzw. dodatkowych 

składników to zna-
czący trend, który za-

wsze uwzględniamy w rozwoju 
nowych produktów – podkreśla 
Rafał Masiak, dyrektor marketin-
gu w Hochland Polska.

Ser Dog dostępny jest w asor-
tymencie Żabki na wyłączność od 
3 marca. Parówki są oddzielone 
separatorem na rollerze. Dodat-
kowo oznaczone stojaczkiem 
„bez mięsa” i wkładane do bułki 
innymi szczypcami. 
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Rosolove – pomysł twórców 
Grupy Warszawa
Norbert Redkie i  Hubert Karsz wystartowali z  kolejnym projektem. 
Właściciele Syreniego Śpiewu tym razem postawili na tradycyjne zupy. 
Do wyboru proponują: bulion warzywny, drobiowy, rybny i wołowy oraz 
barszcz czerwony. 

– Pomysł na taki projekt pojawił 
się już wcześniej. Jednak w cza-
sie pandemii mieliśmy czas, by 
się tym zająć i w pełni na nim 
skupić. Brakowało nam takiego 
produktu. Ten projekt daje sporo 
radości, jest powrotem do 
tradycji. Wielu z nas 
jest bardzo przy-
wiązanych do ro-
sołu. Co istotne 
to bulion wa-
rzywny posia-
da certyfikat 
V-Label. Jest 
przygotowywa-
ny w odpowied-
nich warunkach. To 
szczególnie bliskie mojemu 
sercu, ponieważ jako zadeklaro-
wany weganin, zwracam na to 
uwagę i wiem, że to produkt trud-
no dostępny. Na razie buliony 

przygotowujemy w naszych 
kuchniach, restauracjach. Jednak 
już widzimy, że jest tak duże za-
potrzebowanie, że w przyszłości, 
po odmrożeniu gastronomii, bę-
dzie musiał być przygotowywany 

w dedykowanej temu pro-
jektowi kuchni – mówi 

z rozmowie z nami 
Norbert Redkie. 

Buliony są 
dostępne na 
stronie www.
rosolove.pl, ale 
także w skle-

pach Frisco i sta-
cjonarnych wa-

rzywniakach. Koszt 
jednej butelki to 12 zł. Do-

stępne są też pakiety. Zapas sze-
ściu butelek w cenie 60 zł. Za 12 
butelek zapłacimy 110 zł, a za 18 
sztuk – 160 zł. 

Trwa rekrutacja  
do restauracji Roberta 
Lewandowskiego
Znany piłkarz we współpracy z  Jackiem Trybuchowskim i  Jerzym 
Krzanowskim planuje otwarcie lokalu. NINE’s Restaurant & Sports 
powstaje w Browarach Warszawskich na Woli. Lokal zajmie cały budynek 
Warzelni. Aktualnie trwa rekrutacja na szefa kuchni oraz jego zastępcę. 
Przypomnijmy, że za kreację karty odpowiada Tadeusz Muller. 

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU restauracji 
Roberta Lewandowskiego 
w Warzelni Browarów 
Warszawskich
Oczekiwania to pasja, energia 
i otwartość lidera, który potrafi 
w każdej sytuacji „pociągnąć” za 
sobą swoją drużynę. Ale rów-
nież zachwycić profesjonalnym 
kunsztem gości restauracji. Jeżeli 
planowanie dostaw i realizacja 

zamó-

wień są 
dla Ciebie tak oczywiste jak wy-
konanie rzutu karnego. Kontrola 
kosztów i inwentaryzacja to dla 
Ciebie jak żonglerka piłką. Utrzy-
manie standardu czystości i bez-
pieczeństwa żywności to efekt 
codziennego treningu. Szkolenie 
i zarządzanie personelem linio-
wym jest dla Ciebie oczywistym 
elementem budowania pozycji 
lidera w drużynie. Wprowadzanie 
nowych dań w menu to dla Ciebie 
element taktyki gry – to miejsce 
dla Ciebie. 

Jeżeli posiadasz dar angażowa-
nia się w realizację celu określo-
nego przez założenia strategicz-
ne. Masz talent zorganizowania 

„gry” swojego zespołu, a jedno-
cześnie wiesz jak ważna jest at-
mosfera w drużynie – CZEKAMY 
NA CIEBIE! Wiemy, jak ważne 
jest motywowanie całego ze-
społu i poszczególnych graczy 
z osobna. Dlatego naszą rolą jest 
motywować Ciebie do gry na naj-
wyższym poziomie progresyw-
nym wynagrodzeniem. Oferuje-
my Ci również nowoczesne pole 
i narzędzia do gry na światowym 
poziomie. Damy Ci możliwość 
rozwoju i awansu w drużynie. Czy 

widzisz siebie w koszulce nasze-
go zespołu? Jeżeli tak, to wyślij 
swoje CV na adres email: za-
praszamy@nines.com.pl – 
zachęca ogłoszenie rekruta-
cyjne.

Szef kuchni
Obowiązki (we współpracy 

z managerem BOH):
• wdrażanie i korekty w menu,
• realizacja założeń dot. food 

cost,
• planowanie dostaw i realizacja 

zamówień,
• kontrola kosztów i inwentary-

zacja w oparciu o program ma-
gazynowy,

• utrzymywanie standardów 
czystości i bezpieczeństwa 
żywności,

• rekrutacja, szkolenie i zarzą-
dzanie liniowym personelem 
kuchni.

Wymagania:
• doświadczenie na podobnym 

stanowisku,
• zaangażowanie i bardzo dobra 

organizacja pracy własnej i ze-
społu,

• zdolność samodzielnego roz-
wiązywania problemów i po-
dejmowania decyzji,

• tworzenie przyjaznej i życzli-
wej atmosfery.

Oferujemy:
• umowa w oparciu o współpra-

cę B2B,
• szkolenie, rozwój zawodowy 

i możliwość awansu,
• system motywacyjny.

Zastępca szefa kuchni
Obowiązki (we współpracy z sze-
fem kuchni):
• planowanie dostaw i realizacja 

zamówień,
• kontrola kosztów i inwentary-

zacja w oparciu o program ma-
gazynowy,

• utrzymywanie standardów 
czystości i bezpieczeństwa 
żywności,

• rekrutacja, szkolenie i zarzą-
dzanie liniowym personelem 
kuchni,

• praca stanowiskowa.

Wymagania:
• doświadczenie na podobnym 

stanowisku,
• zaangażowanie i bardzo dobra 

organizacja pracy własnej i ze-
społu,

• zdolność samodzielnego roz-
wiązywania problemów i po-
dejmowania decyzji,

• tworzenie przyjaznej i życzli-
wej atmosfery.

Oferujemy:
• umowa w oparciu o współpra-

cę B2B,
• szkolenie, rozwój zawodowy 

i możliwość awansu,
• system motywacyjny.
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Marcin Popielarz ponownie 
szefem Białego Królika
Lokal pod  koniec lutego pożegnał się z  Head Chefem Rafałem 
Koziorzemskim, który rozpoczął nową drogę zawodową. Całkowitą pieczę 
nad  restauracją przejął ponownie Marcin Popielarz, który  ją stworzył 
w 2015 roku i do tej pory pełnił tu funkcję Chef Patrona.

Szefowie pracowali ze sobą 
od początku istnienia restauracji, 
co pozwoliło na płynne przej-
ście w listopadzie 2018 roku, 
kiedy to Rafał stał się odpowie-
dzialny za menu Białego Królika, 
pod okiem Marcina, a ten mógł 
zająć się nowymi projektami; 
m.in. otwarciem siostrzanej re-
stauracji Biôli Trus w Leśnym 
Dworze w Sulęczynie.

Dwuipółletnia praca Rafała 
w charakterze Head Chefa była 
bardzo dobrze przyjmowana 
przez Gości restauracji i całe śro-
dowisko gastronomiczne. I, choć 
spora jej część przypadła na trud-
ny czas pandemii, udało się wdro-
żyć nowe koncepcje, zrealizować 
ciekawe projekty kulinarne i ru-
szyć z produkcją chleba.

 – Rafała zapamiętamy także 
jako zapalonego zielarza buszu-
jącego po okolicznych lasach 
w poszukiwaniu mniej popu-
larnych roślin, by potem coś 
z nich przyrządzić. Jego pełne 
pasji opowieści obfitowały 
w ciekawostki i urzekały cały 
zespół. Rafał dał się również po-
znać jako osoba bardzo rodzinna, 
nade wszystko uwielbiająca swo-
ją córeczkę oraz z sentymentem 

wracająca do kulinarnych prze-
pisów Babci Bernadetki, które 
skądinąd z powodzeniem wpro-
wadzał też do kuchni Białego Kró-
lika w nowej formie.Nie do zapo-
mnienia jest też temperament Ra-
fała, który wielokrotnie dał o so-
bie znać. Zawsze jednak można 
było na niego liczyć i nie było też 
dla niego rzeczy niemożliwych. 
Współpraca z tak zaangażowa-
nym, odpowiedzialnym i zdol-
nym profesjonalistą była dla nas 
wszystkich przyjemnością. Na nas 
zawsze mógł liczyć i pozostanie 
tak nadal – napisała w oświadcze-
niu restauracji Marta Dworak, PR 
& Marketing Manager. 

Raport Stava: W 2025 roku 
rynek dowozów będzie wart 
ponad 10 mld złotych
Jak wynika z  najnowszej edycji publikacji, cały rynek dostaw jedzenia 
w 2020 roku był wart prawie 9,5 mld zł. W porównaniu do 2019 roku urósł 
aż o  42 proc. Ograniczenia w  funkcjonowaniu gastronomii, lockdowny 
oraz stan epidemii miały wpływ na dobowe szczyty zamówień, prędkości 
kurierów oraz sposoby płatności za zamówienie. Stava prezentuje piątą 
edycję raportu o rynku dowozów jedzenia.

W e -
dług szacunków opracowanych 
na zlecenie Stava, cały rynek ga-
stronomiczny osiągnął w 2020 
roku wartość prawie 21,7 mld 
złotych. To o 15 proc. mniej niż 
w 2019 roku. Skokowy wzrost 
odnotował natomiast segment 
dowozów jedzenia z lokali, który 
rok do roku urósł aż o 42 proc., 
do poziomu 9,48 mld zł. Polacy 
nadal najchętniej zamawiają je-
dzenie z dostawą dzwoniąc do re-
stauracji, ale segment zamówień 
online urósł w porównaniu do 
2019 o 67 proc. i osiągnął wartość 
2,26 mld zł.

 – Poza znaczącym wzrostem 
całego rynku, zaobserwowali-
śmy też wiele innych zmian. Po 
pierwsze, dość istotnie wzrosła 
średnia wartość rachunku w do-
wozie – aż o 10,1 proc., licząc rok 
do roku. Zmieniło się również 
to w jaki sposób płacimy za je-
dzenie z dostawą. W zeszłym 
roku po raz pierwszy, od kiedy 

przygotowujemy raporty o rynku 
dowóz jedzenia, udział płatno-

ści gotówką w całym “tor-
cie” płatności spadł po-

niżej 40 proc. i wyniósł 
32,17 proc. – zauważa 
Paweł Aksamit, pre-
zes Stava S.A.

Płatność online na 
pierwszym miejscu
Podczas pierwszego 

lockdownu gastro-
nomii, między 12 mar-

ca a 17 maja 2020 roku, 
płatności online po raz 

pierwszy, odkąd Stava opra-
cowuje raporty o rynku dowozów 
jedzenia, stanowiły główny spo-
sób opłacania zamówień na je-
dzenie w dowozie. Gotówką przy 
odbiorze zdecydowało się wtedy 
uiszczać należność zaledwie 22,25 
proc. konsumentów, a online za-
płaciło 53,45 proc. konsumentów.

Zmieniły się również pory w ja-
kich Polacy zamawiają jedzenie. 
Analizując cały 2020 roku można 
zauważyć, że dobowy szczyt za-
mówień znacząco się wydłużył – 
zaczynał się w okolicach południa 
i trwał aż do godziny 20:00. Wyni-
ka to w głównej mierze z faktu, że 
w okresach lockdownów rzadziej 
przemieszczaliśmy się między 
biurem a domem w godzinach 
16:00 – 18:00 a częściej, niż w po-
przednich latach, zamawialiśmy 
w tym czasie posiłki z dowozem. 
Natomiast cały czas szczytowym 
okresem w ciągu tygodnia, jeżeli 
chodzi o dowozy, są weekendy. 
Dniem, w którym Polacy zama-
wiają jedzenie z dostawą najczę-
ściej pozostaje niedziela.

– Pandemia, lockdowny, za-
mknięte dla gości restauracje 
przekładają się nie tylko na liczby. 
To przede wszystkim historie lu-
dzi gastronomii, którzy z dnia na 
dzień obudzili się w zupełnie no-
wej, dla większości trudnej, rze-
czywistości. W tegorocznej edycji 
raportu postanowiliśmy oddać 
głos właśnie im – podkreśla Pa-
weł Aksamit, prezes Stava.

Raport Stava o rynku do-
wozów jedzenia to ponad 140 
strony danych i analiz o kanale 

delivery, ale również kilkanaście 
wywiadów z przedstawicielami 
świata gastronomii oraz seg-
mentu dowozów. Rozmówca-
mi są zarówno przedstawiciele 
największych marek gastrono-
micznych jak i mniejszych sieci 
oraz niezależni restauratorzy. 
W raporcie znalazły się także 
informacje na temat najważniej-
szych wydarzeń z 2020 roku oraz 
artykuł o dark ktichens, jednym 
z kluczowych trendów na rynku 
gastronomicznym.
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miejscu ziemniaczki. Wszystkie 
rodzaje przekąsek oferowa-
ne są w wersji mięsnej 
lub wegetariańskiej. 
Nowością są we-
gańskie ciastka. 
Podwójnie cze-
koladowe, z we-
gańskiej czeko-
lady. 

W ofercie Sub-
way wegetariańskie 
propozycje znajdują się 
od lat, a obecnie stanowią nie-
mal 24 proc. menu, z czego aż 13 
proc. to opcje wegańskie. 

Veggie Delite to danie dobrze 
znane fanom sandwiczy, którzy 
w swojej diecie unikają mięsa. 
Oferowane jest w USA, kraju 
pochodzenia marki, od dziesię-
cioleci. Teraz czas na zmianę 
europejskiego menu, które staje 
się bardziej zielone i przyjazne 
dla wegetarian oraz wegan. Od 
dawna, wśród bezmięsnych pro-
pozycji restauracji, znajdziemy 

wegańskie, pikantne paszteciki 
które w towarzystwie warzyw 

i sosów tworzą kom-
pletne danie. 

XL wrap Spicy 
Veggie Queen 
to pikantny we-
gański kotlet 
z awokado, sa-
łatą, pomidorami 

i sosem słodka ce-
bulka, a to wszystko 

zawinięte w bazyliowo-
-pomidorowym wrapie. Dla tych, 
którzy poszukują lekkiego posił-
ku, Subway oferuje Sałatki XL, 
aby dostarczyć swoim klientom 
prawdziwą, zieloną, witaminową 
bombę z dużą dawką vegańskich 
protein.

Pikantne Guacamole to wa-
rzywna opcja na mniejszy głód. 
Podwójna porcja guacamole, 
w towarzystwie mieszanki sałat, 
warzyw oraz ziaren skropionych 
oliwą będzie rozwiązaniem na 
szybki i zdrowy lunch na mieście.

Ghost Burger – nowy 
koncept na rynku
W czasie pandemii coraz większą popularnością cieszą się wirtualne lokale. 
Dlatego portfolio zespołu Mr. Pancake i  Pizza Boyz poszerzono o  nowy 
projekt, skupiony wyłącznie na delivery.

– Branża gastronomiczna jest 
jedną z tych, które najbardziej 
ucierpiały podczas pandemii. 
Nawet takie brandy, jak nasz od-
czuwają jej skutki. Dość szybko 
zauważyliśmy, że kluczem do 
sukcesu jest większa dostępność 
opcji delivery. Dlatego, aby temu 
sprostać, pracujemy z najwięk-
szymi na rynku partnerami. Po 
niemal pół roku zdecydowaliśmy 
się zrobić kolejny krok w rozsze-
rzeniu swojej działalności. 
Uruchamiamy kolej-
ny brand – bur-
gerownię Ghost 
Burger. Burgery 
to drugi po piz-
zy najpopular-
niejszy rodzaj 
jedzenia w dosta-
wach. Mamy spore 
doświadczenie w tym 
segmencie. To też pierwszy 
krok w rozwoju naszej własnej 
działalności delivery. Niebawem 
otworzymy lokal stricte typu 
ghost kitchen. Pozwoli nam po-
szerzyć promień dostaw o kolej-
ne dzielnice Warszawy. Z marką 
Ghost Burger startujemy pilo-
tażowo w Warszawie, z planem 
wprowadzenia do całej sieci 
franczyzowej – mówi Piotr Śliwa, 
współwłaściciel restauracji Mr. 
Pancake i Pizza Boyz.

Burgery właściwie od zawsze 
były dostępne w sieci restauracji 
Mr. Pancake i Pizza Boyz. Ghost 
Burger to ich dopracowana wersja. 
Zgodnie z ideą food experience, za-
dbano o składniki m.in. bułki maśla-
ne wypiekane samodzielnie według 
receptury Monka, Moniki Dąbrow-
skiej zwyciężczyni Hell’s Kitchen 
czy mięso dostarczane przez Jatka 
Butchery, lokalnego, kraftowego 
rzeźnika. Burgery przygotowane 

zostały metodą smash 
burger, dzięki czemu 

będą komfortowe 
w jedzeniu w każ-
dych okoliczno-
ściach. W menu 
d o s t ę p n y c h 
będzie sześć 

burgerów od kla-
sycznych, poprzez 

pikantne i niestan-
dardowe wariacje. W tym 

przypadku także nie pominięto 
unikalnej identyfikacji, dlatego pre-
mierowo w Ghost Burger zagosz-
czą nowe, bardzo kolorowe sosy 
o oryginalnych smakach. Wszystkie 
burgery będą dostępne w warian-
cie mięsnym lub wegetariańskim, 
w zestawach z trzema rodzajami 
frytek. Zamówienia można składać 
bezpośrednio w lokalu w Warsza-
wie lub za pośrednictwem popular-
nych platform delivery.

Subway z nowościami
Możliwość skomponowania własnego sandwicza i  szeroki wybór 
składników, od lat są dobrze znane konsumentów. Już dekadę temu 
Subway oferował swoim klientom wegetariańskie propozycje. Teraz marka 
ponownie wychodzi naprzeciw trendom, wzbogacając wiosenną ofertę 
o jeszcze bardziej zielone menu. 

W obszernym menu znajdziemy 
także przekąski. Te dania, dedyko-
wane są gościom, których dopadł 
niewielki głód. Możemy wybierać 

spośród wielu propozycji takich 
jak zapiekanki, przygotowywane 
z wykorzystaniem chleba Sub-
way, quesadille czy wypiekane na 

Papa John’s wprowadza 
połączenie pizzy i kanapki
Papadias zadebiutowały w  ubiegłym roku w  Stanach Zjednoczonych. 
Polska jest kolejnym europejskim rynkiem, który rozszerza swoje menu 
wprowadzając tę kategorię w ramach globalnej kampanii. 

– Papadia jest zainspirowana „pia-
diną” czyli oryginalną kanapką 
z północnych Włoch. Liczymy, że ta 
kategoria stanie się kolejnym wy-
różnikiem marki na rynku. Czymś 
równie charakterystycznym, jak 
nasza papryczka dodawana do każ-
dej pizzy – mówi Joanna 
Zawada, Marketing 
Director Poland.

Papadia po-
wstaje ze świe-
żego, nigdy nie-
mrożonego ory-
ginalnego ciasta 
Papa John’s i wy-
pełniona różnymi 
składnikami. Na start 
w ofercie będą dostępne czte-
ry smaki. Do wyboru: z kurcza-
kiem BBQ, włoskimi kiełbaskami 

i peppeproni, wołowiną Philly 
oraz wersja wegetariańska z pie-
czarkami i zieloną papryką.

W kolejnych miesiącach poja-
wią się dodatkowe warianty, m.in. 
wegański. Wprowadzeniu papa-
dias towarzyszą promocje zachę-

cające do spróbowania 
nowości, wsparte do-

datkową kampanią 
online.

Produkt jest 
dostępny w sze-
ściu lokalach sie-
ci w Warszawie 

z odbiorem oso-
bistym lub w dosta-

wie. Zamówienia można 
składać telefonicznie lub onli-

ne na stronie www.papajohns.pl.
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Lockdown bardzo mocno wpłynął 
na branżę i to w negatywnym 

stopniu. Uważam, że sukcesem jest, 
jeśli udaje utrzymać się poziom 

„niedokładania” do restauracji, co 
nie ukrywam, nie jest wszędzie 
możliwe. Częściowo pomagają 

w tym dotacje i subwencje rządowe, 
ale bardzo często tylko częściowo 
koszty działalności są pokryte – 
powiedział w rozmowie z nami 

Marcin Szworak, współwłaściciel 
Makarun Spaghetti & Salad

URUCHOMIMY 
KOLEJNE LOKALE  

ORAZ NOWY 
KONCEPT  

Z KUCHNIĄ  
INDYJSKĄ

MARCIN 
SZWORAK

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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Jak wygląda aktualna sytuacja Makaruna?
Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnego lockdownu, co praktycz-
nie całkowicie ogranicza sprzedaż w lokalach. Jednocześnie cały 
czas rozwijamy delivery, a dodatkowo nie tyle, co dokańczamy 
inwestycje, co rozpoczynamy nowe. Okres pandemii, jeśli tylko 
pozwala na to płynność, i nie mówię tutaj jedynie o buforze fi-
nansowym, choć w pewnym sensie jest on najważniejszy, ale 
także relacji z partnerami biznesowymi, sile i rozpoznawalności 
marki na rynku, powinien być rozpatrywany przez dwa scena-
riusze: okres pandemii oraz okres po pandemii. O ile okres pan-
demii jest ograniczony w czasie, to okres po pandemii postawi 
nas w nowych realiach, i na to przede wszystkich aktualnie się 
przygotowujemy. Trochę tak jak ze wspomnianym COVID-19. 
Gdy jest już za nami, to pojawią się przeciwciała, które dają od-
porność. Aktualnie decyzje te strategiczne muszą być rozpatry-
wane prawie zawsze przez te dwa scenariusze.

Jakie rozwiązania, pomysły zostały wdrożone w czasie pandemii?
Przede wszystkim, jak już wspomniałem wcześniej, musimy sku-
piać się na tym, co dzieje się aktualnie, ale także na przyszłości. 
Należy niczym dobry szermierz poruszać się między wartościami 
z Excela. Przede wszystkim kosztami oraz pomysłami na nowe 
sposoby zwiększenia przychodów w lokalach. Tutaj z pewnością 
wyciągamy cenne wnioski i wprowadziliśmy wiele zmian opera-
cyjnych, takich jak polityka energetyczna lokali czy szczegółowa 
analiza roboczogodzin w lokalach. Ponadto cały czas pracujemy 
nad flotą food trucków, nowymi lokali własnymi, wprowadza-
my kolejne koncepty oraz budujemy sieć w Algierii – aczkolwiek 
problemy w przemieszczaniu się na inny kontynent rozciągają 
w czasie ostatni temat. Zdecydowanie, w trakcie pandemii prym 
wiedzie projekt rozbudowy sieci food trucków, gdyż są one bar-
dzo dobrą odpowiedzią na potrzeby i możliwości klienta. Poza 
tym zauważamy, że zmieniają się preferencje m.in. pod wzglę-
dem ceny czy szybkości podania dań, a to implikuje kolejne zmia-
ny w działaniach operacyjnych naszych lokali.

W jaki sposób przygotowujecie się do ponownego otwarcia lokali?
Tak naprawdę, to lokale cały czas działają w delivery, więc tech-
nicznie są one w większości otwarte. Obroty są niestety niższe, 
a koszty dowozu znacznie zmniejszają rentowność biznesu 
i każdej transakcji. Niewątpliwie cały czas czekamy, jak i cała na-
sza branża, kiedy gospodarka zostanie uwolniona z obostrzeń. 

Czy planujecie nowe lokalizacje i marki, jeśli tak, to gdzie i jakie? 
Dział rozwoju można powiedzieć, że cały czas, pomimo pande-
mii, jest w niedoczasie. Jest to spowodowane przede wszyst-
kim nowymi tematami inwestycyjnymi. W najbliższych dwóch, 
trzech miesiącach uruchomimy lokale Makarun oraz nowy kon-
cept z kuchnią indyjską we wrocławskich lokalizacjach: Wroc-
lavia oraz Pasażu Grunwaldzkim – łącznie cztery nowe lokale. 
Makarun powstanie w krakowskiej Zakopiance, a także nowy lo-
kal Al Dente w Nowych Czyżynach, także w Krakowie. Ponadto 
w tle robią się nowe food trucki, co jest projektem długookre-
sowym. Obecnie także przygotowujemy projekty na podpisane 
już umowy najmu w Algierii. Oprócz kontenerów na Algierskich 
plażach, także uruchamiamy lokal m.in. na głównym lotnisku 
w Algierze.

HoReCa od lat notowała doskonałe wyniki. Co okresy lockdownu 
przyniosą dla branży? Jakie, Twoim zdaniem, kluczowe zmiany 
w niej zajdą i ile potrwa czas odbudowy?
Lockdown bardzo mocno wpłynął na branżę i to w negatyw-
nym stopniu. Uważam, że sukcesem jest, jeśli udaje utrzymać 
się poziom „niedokładania” do restauracji, co nie ukrywam, nie 
jest wszędzie możliwe. Częściowo pomagają w tym dotacje 
i subwencje rządowe, ale bardzo często tylko częściowo koszty 
działalności są pokryte. 

Z pewnością można powiedzieć, że im bardziej wymagają-
cy klient i segment rynku, w którym jest dana restauracja, tym 
wyzwanie utrzymania płynności finansowe jest trudniejsze, 
a w wielu przypadkach i niemożliwe. O ile segment fast food jest 
najbardziej typowy dla formy „take away” i delivery, o tyle seg-
ment restauracji fine dining, pomimo wydawałoby się ciekawych 
pomysłów typu wysyłanie półproduktów do przygotowania dań 
w domu, jest najbardziej odległy od korzystania z delivery. Teo-
retycznie segment casual dining jest w stanie sobie poradzić, ale 
tutaj też musimy podzielić restauracje ze względu na strukturę 
kosztową oraz inne lokalizacje, ponieważ lokale biurowcach, je-
śli często w business parkach, w najbliższej okolicy są wyłącznie 
biurowce, to wtedy lokal generuje wyłącznie koszty. Jednakże, 
te same restauracje casual dining’owe, ale będące w pobliżu 
osiedli mieszkaniowych lub miejsc pracy, które musiały pozo-
stać otwarte, starają się zadowolić klienta jak najlepszą jakością 
dania i często udaje się sprostać ich oczekiwaniom. Dodatkowo 
widzimy, że te restauracje, które cały czas działają, dużo czasu 
poświęciły na pracę nad menu, sprawdzenie, jak dania sprawują 
się w dowozie oraz przyjrzały się foodcostom, a na końcu zosta-
ła aktualizacja cen.

Jeśli chodzi o czas odbudowy, to po pierwsze nie wiem, czy 
ktoś się podpisze pod datą, kiedy skończy się pandemia, a w za-
leżności od tego, ile będzie trwała, to będziemy wiedzieć, kto 
i w jakiej kondycji utrzyma się na rynku. Z pewnością zmienią się 
oczekiwania klienta, przyzwyczajenia, a także budżet, jakim dys-
ponuje. Z pewnością, po odwołaniu lockdownu będzie pierwszy 
impuls i goście będą wręcz spragnieni odwiedzenia swojej ulu-
bionej restauracji, ale na pewno trzeba być już znacznie ostroż-
niejszym w nakreślaniu trendów. Z drugiej strony, trzeba pamię-
tać, że ci restauratorzy, którzy zostaną, na pewno będą posiadać 
znacznie więcej wiedzy i doświadczenia, co z kolei pozytywnie 
wpłynie na zarządzanie restauracjami, a to z kolei przełoży się 
finalnie na ich sytuację ekonomiczno-finansową.
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Weranda przetrwała 
pandemię. Mierzy-
my się z szeregiem 

problemów powstałych w wy-
niku dramatycznego obniże-
nia obrotów w restauracjach. 
Podczas pandemii Weranda nie 
otrzymała wsparcia w ramach 
tarczy finansowej. Przetrwali-
śmy dzięki niesłychanemu za-
angażowaniu i poświęceniu pra-
cowników oraz dzięki przemy-
ślanym i efektywnym decyzjom 
strategicznym.

Jeśli chodzi o rozwiązania 
i pomysły wdrożone w czasie 
pandemii, to w ciągu 24 godzin 
dokonaliśmy transformacji re-
stauracji Weranda Caffe w piz-
zerię i uruchomiliśmy sprzedaż 
na wynos. W Werandzie Lunch & 
Wine otworzyliśmy sklep, w któ-
rym można było zakupić nasze 

towary delikatesowe na wynos 
oraz autorską linię pysznych dań 
zawekowanych w słoiczkach. To 
był strzał w dziesiątkę, dzięki 
tym decyzjom byliśmy w stanie 
zarobić na wynagrodzenia. Na-
sze delikatesy rozszerzyliśmy na 
kilka centrów handlowych i tam 
również osiągnęliśmy całkiem 
niezłą sprzedaż.

Jesteśmy szalenie stęsknie-
ni za naszymi gośćmi. Specjalnie 
na ich powrót przygotowaliśmy 
nowe, pyszne menu pełne zdro-
wych, zielonych i soczystych dań 
idealnych dla letniej aury. Pod-
pisaliśmy też umowę z nowym 
dostawcą win i właśnie schłodzo-
ną lampką wina będziemy witać, 
w dniu ponownego otwarcia, każ-
dego gościa w Werandzie.

Weranda to też oczywiście ro-
ślinność, współpracujemy z ekipą 

z Zarośli, która w tym roku zadba-
ła o nasze ogrórki, zapewniamy, 
że czas tam będzie płynął ma-
gicznie.

Mamy bardzo odważne pla-
ny i jeżeli pandemia odejdzie 
na dobre, to szykujemy bardzo 
mocną ekspansję na rynku kuch-
ni włoskiej. Nasz brand Irmina’s 
Pizza podbił serca naszych go-
ści i planujemy w ciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy otwarcie 
pierwszej lokalizacji w Poznaniu 
przy ul. Sierocej. Wokół tego 
najmłodszego dziecka Werandy 
jest piękna historia, gdyż brand 
urodził się w bólach pandemii 
i to ta trudna sytuacja wymusi-
ła na nas bardzo prężne ruchy, 
żeby stworzyć produkt, który 
w tak krótkim czasie podoła sta-
wić czoła bardzo silnej konku-
rencji. Udało się.

Co do przyszłości sektora, 
to dramatycznie spadł poziom 
zaufania dla branży. Ma to sze-
rokie konsekwencje, których 
echo będzie słyszalne jeszcze 
przez bardzo długi czas. Spadło 
zaufanie w relacji branża gastro 
– dostawcy, branża gastro – 
pracownicy, branża gastro – in-
stytucje finansujące. Potrzeba 
czasu, aby odbudować zaufanie 
i wypracować nowe, zdrowe 
i bezpiecznie relacje.

Gastronomia potrzebuje 
dwóch rzeczy: bardzo rozsądne-
go planu wsparcia finansowego 
ze strony Państwa i UE oraz 
indywidualnego wsparcia każ-
dego konsumenta. Odwiedza-
jąc nas wspieracie odbudowę 
w najbardziej fundamentalny 
sposób.

Jeżeli pandemia odejdzie na dobre, to szykujemy bardzo mocną 
ekspansję na rynku kuchni włoskiej. Nasz brand Irmina’s Pizza podbił 
serca naszych gości i planujemy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy 

otwarcie pierwszej lokalizacji w Poznaniu przy ul. Sierocej – mówi 
Katarzyna Janaszczyk, dyrektor zarządzająca Weranda Family

MAMY BARDZO ODWAŻNE PLANY

PULS GASTRONOMII
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Jak wygląda sytuacja marki?
Sytuacja marki Burger King nie odbiega od tego, z czym mierzy się 
obecnie cała branża. Szereg obostrzeń, a także czasowe lockdow-
ny, w mocniejszym lub łagodniejszym wydaniu, znacząco prze-
aranżowały system naszej pracy. W obecnej sytuacji bezwzględ-
nym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, 
gościom oraz partnerom biznesowym. To wiąże się m.in. z do-
datkowo zaostrzonymi procedurami sanitarnymi w lokalach, ale 
również wdrażaniem nowych rozwiązań, które gwarantują utrzy-
manie biznesu w tym wymagającym czasie. Ostatnie miesiące 
pokazały, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i musimy 
być gotowi na różne scenariusze. Mamy więc opracowane syste-
mowe podejście w zależności od regionalizacji ograniczeń oraz ich 
intensywności (np. włączenie lub wyłącznie sprzedaży w określo-
nych kanałach), a także ich wpływu na zachowania konsumenckie. 
Wymaga to jednak dużej elastyczności, a także błyskawicznych 
reakcji. Niezależnie, w każdym przypadku koncentrujemy się na 
strategicznych filarach naszej działalności, są to: Clean & Safe, czyli 
bezpieczeństwo i higiena, Hot & Fresh – gwarancja najwyżej jako-
ści produktu oraz Friendly & Fast, które związane jest z obsługą 
gości i ich doświadczeniem z marką Burger King.

Na co położyliście Państwo nacisk w czasie pandemii?
Pomimo wielu utrudnień, przez ostatni rok zrealizowaliśmy sze-
reg istotnych projektów, które znacząco usprawniły pracę na-
szych restauracji oraz obsługę gości w dobie pandemii. Co oczy-
wiste, koncentrowaliśmy się rozwoju kanału delivery i związa-
nych z tym narzędzi. Z sukcesem wdrożyliśmy odpowiednie 
rozwiązania cyfrowe, jak strona www, aplikację mobilną czy 
płatności online. Konsekwentnie poszerzaliśmy zasięg dowozu 
do domów, a także dodaliśmy nowe możliwości wygodnego 
odbioru zamówień, w tym tak zwany curbsite pickup. Nacisk 
położyliśmy również na call center, gdzie udzielamy informa-
cji na temat naszych lokali, oferty i przyjmujemy zamówienia. 
W restauracjach zamontowaliśmy specjalne kioski, co gwaran-
tuje przyjemny, nowoczesny sposób zamawiania naszych dań 
i płatności za zakupy. Stale rozwijamy współpracę z agregatora-
mi, dzięki czemu jeszcze większa liczba klientów ma możliwość 
skorzystać z naszej oferty w dostawie.

Pandemia i ograniczenia z nią związane, dość istotnie wpły-
nęły na nawyki konsumenckie. Zauważyliśmy, że znacząca część 
zamówień dotyczy rodzin lub grup znajomych. Przez ostatni czas 
intensywnie pracowaliśmy więc nad platformą produktową Bur-
ger King. Przebudowaliśmy nasze menu, wzbogacając je m.in. 
o atrakcyjne zestawy dla większej grupy osób, jak chociażby Hot 
Deals. Wprowadziliśmy również nowości, w tym m.in. King Po-
cket. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem, m.in. też dlate-
go, że jest innowacyjnie pakowany, przez co dużo łatwiej jest go 
spożyć w opcji na wynos, idealnie nadaje się do konsumpcji gdy 
klienci przemieszczają się pieszo czy samochodem.

W zakresie komunikacji skupiamy się oczywiście na bezpie-
czeństwie oraz oferowaniu wygodnych metod zamówień. Pro-
mujemy bezkontaktowe dostawy, które przez pandemię stały 
się jednym z czołowych kanałów sprzedaży. Wielu Polaków 
przekonało się o wygodzie tego rozwiązania i chętnie korzysta 
z tej opcji zamówień. Nie przeszliśmy też obojętnie obok apelu 
branży gastronomicznej o szerokie wsparcie i zamawianie po-
siłków w jakiejkolwiek formie. Jako sieć zachęcaliśmy naszych 
fanów do wspierania konkurencyjnych marek. Nasz apel do 
klientów pociągnął za sobą falę kolejnych, dzięki czemu inicjaty-
wa przyjęła formę pozytywnej rywalizacji i angażowała klientów 
do udostępniania tych informacji oraz zamawiania posiłków 
z ulubionych lokali. Burger King wspierał także medyków w ra-
mach akcji #WzywamyPosiłki, dołączyliśmy do ogólnopolskiej 
akcji #Środynazamówienie, a także rozpoczęliśmy współpracę 
z Bankami Żywności, przekazując nadwyżki produktów tym naj-
bardziej potrzebującym.

Jakie są Państwa przewidywania?
Sytuacja związana z pandemią jest niezwykle dynamiczna.
Trzeba więc założyć, że wiele z ograniczeń może pozostać na 
dłużej. To z pewnością przyczyni się do umacniania znaczenia 
kanału dostawy, dlatego też będziemy kontynuować nasze pra-
ce w tym zakresie i poszerzać zasięg usługi. Wierzymy jednak, 
że już wkrótce będziemy mogli spotkać się w naszych lokalach. 
Z niecierpliwością czekamy na gości, szykując dla nich wiele 
atrakcyjnych ofert oraz nowości produktowych.

Sytuacja związana z pandemią jest niezwykle dynamiczna. 
Trzeba więc założyć, że wiele z ograniczeń może pozostać na 

dłużej – mówi Katarzyna Masłowska, dyrektor operacyjna 
Burger King Polska w rozmowie z nami.

MUSIMY BYĆ GOTOWI  
NA RÓŻNE SCENARIUSZE

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

PULS GASTRONOMII
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Czas pandemii to trudny 
okres, który wymusił na 
branży gastronomicznej 

i restauratorach dużą elastycz-
ność i konieczność dostosowania 
się do bardzo dynamicznie zmie-
niającej się sytuacji i funkcjo-
nowanie w ciągłej niepewności. 
Adaptacja do nowych warunków 
polegała, dla większości, przede 
wszystkim na szybkim urucho-
mieniu sprawnej sieci dostaw 
własnych oraz współpracy z po-
średnikami delivery. Dotychczas 
nasz model biznesowy opiera-
liśmy głównie na stacjonarnej 
obsłudze gości, w nowej sytu-
acji zależało nam, aby stale być 
blisko naszych klientów i dać 
im możliwość zamawiania na-
szych dań z wielu źródeł, dlatego 
w skali sieci pojęliśmy współ-
pracę z większością firm oferu-
jących dostawy zapewniając so-
bie i franczyzobiorcom ciągłość 
działania restauracji. Szczęśliwie, 
Pizza Boyz może pochwalić się 

mianem kultowej, a w dosta-
wach wciąż królowały nasze 
autorskie pozycje z chrupkami, 
mozzarella stix, krewetkami i in-
nymi nieoczywistymi połącze-
niami. 

Zdajemy sobie sprawę, że 
restauracje serwujące pizzę ra-
dziły sobie stosunkowo dobrze 
w pandemii, ale niestety odczuli-
śmy negatywne skutki kolejnych 
lockdown’ów. Wszystkie nasze 
restauracje, a mamy ich obecnie 
pięć w całej Polsce, z czego cztery 
działają w modelu franczyzowym, 
funkcjonują razem z Mr. Pancake, 
czyli naszym konceptem, kulto-
wych już, amerykańskich nale-
śników. A te nie są najczęściej 
wybieranym daniem w dostawie. 
Jednak mimo pięciomiesięczne-
go ograniczenia działalności uda-
ło nam się zamknąć rok 2020 14 
proc. wzrostem w porównaniu 
do 2019 roku. To w dużej mierze 
zasługa rekordowego letniego se-
zonu. 

Czas pandemii to trudny okres, który 
wymusił na branży gastronomicznej 
i restauratorach dużą elastyczność 
i konieczność dostosowania się do 

bardzo dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji i funkcjonowanie w ciągłej 

niepewności – mówi Piotr Śliwa, 
współwłaściciel sieć restauracji  

PIZZA BOYZ/Mr.Pancake.

ODCZULIŚMY 
NEGATYWNE  

SKUTKI  
LOCKDOWNÓW

Końcówka roku 2020 i pierw-
sze miesiące 2021 to dla nas czas 
ciągłego działania, doskonalenia, 
przygotowań do otwarcia. Przez 
ostatni półroczny czas lock-
down’u zrealizowaliśmy szereg 
działań marketingowych, sta-
raliśmy się utrzymać tradycję 
promocji dziennych, eventów 
i ofert związanych z różnymi 
okazjami i świętami, jak Walen-
tynki, Dzień Kobiet czy Tłusty 
Czwartek. Przykładowo po raz 
pierwszy w historii przygotowa-
liśmy swoje własne pączki. Uru-
chomiliśmy też testowo w War-
szawie nową burgerownię Ghost 
Burger w formule dark kitchen. 
Choć chwilowo wstrzymaliśmy 
jej działanie, ruszymy z powro-
tem zaraz po otwarciu gastro-
nomii. Był to dla nas również 
czas przyglądania się trendom 
kulinarnym, obserwowaliśmy 
przyzwyczajenia naszych gości, 
dlatego lada moment ruszymy 
z wegańską restauracją Vegan 
Pizza Club, która będzie łączyła 

wegańskie składniki, świetny 
smak z charakterystycznym dla 
nas podejściem food experience.

Ostatnim projektem, którym 
możemy się pochwalić jest naszą 
współpraca z nowo powstałym 
miejscem schodki – to młodszy 
koncept kultowej barki WIR nad 
Wisłą. To nasz pierwszy tego typu 
spot, przez całe lato będziemy 
tam serwować nasze wybrane, 
najpopularniejsze pizze w wer-
sjach tradycyjnych oraz w formie 
slice’ów, kilka naszych pysznych 
przekąsek i kultowe już home-
made sosy. Pizza Boyz nad Wisłą 
działa już od kilkunastu dni, za-
praszamy! 

Z przyjemnością możemy się 
także pochwalić, że pierwszego 
dnia planowanego otwarcia ga-
stronomii, 29 maja, otwieramy 
naszą szóstą restauracje Pizza 
Boyz/Mr.Pancake we Wrocławiu. 
W nowej lokalizacji będziemy 
mogli pochwalić się ponad 100 
metrowym ogródkiem, idealnym 
na nadchodzący sezon letni.
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Jesteśmy przygotowani 
na otwarcie

Śląska Prohibicja w Nikiszowcu 
niedawno skończyła trzy lata. 
Myślę, że do tego czasu udało 

nam się stworzyć miejsce 
kultowe – mówi z rozmowie 
z nami Aleksandra Mucha, 
dyrektor Śląskiej Prohibicji.

ALEKSANDRA 
MUCHA

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

Jak wygląda aktualna sytuacja marki?
Jakość potraw i poziom obsługi gości w restauracji stawiane są 
na pierwszym miejscu. Nasze doświadczenie i pomysłowość za-
wsze widać na talerzu. Warto zaznaczyć, że jesteśmy miejscem 
nowoczesnym, jednakże z wielkim szacunkiem podchodzimy 
do tradycji. W menu można znaleźć dania inspirowane Górnym 
Śląskiem, angażujemy się w różne lokalne projekty, swego czasy 
organizowaliśmy koncerty, zapraszaliśmy znamienitych gości. 
Niestety pewne nasze aktywności zatrzymały się wraz z lock-
downem. Restrykcje ograniczyły kierunki naszych poczynań. 
Dlatego dostosowując się do nowych zasad działamy z ofertą 
na wynos. Nie jest łatwo, ale nie poddajemy się.

Jakie rozwiązania, pomysły zostały wdrożone w czasie pandemii?
W zeszłym roku, postawiliśmy głównie na wynosy. Ruszyliśmy 
z ofertą wielkanocną dzięki której (w dużej mierze) udało nam 
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się przetrwać. W kolejnych tygodniach 
stworzyliśmy projekt „Nikisz z pieca”, dzię-
ki któremu sprzedawaliśmy dania w kli-
macie streetfoodu – oczywiście też na wy-
nos. To była dla nas ciekawa przygoda, ale 
również motywacja do dalszej pracy. Na 
jakiś czas restauracje zostały ponownie 
otwarte i na chwilę odetchnęliśmy z ulgą. 
Jednak w miesiącach jesiennych i zimo-
wych ponownie musieliśmy się mierzyć 
z ograniczeniami. Rozpoczęliśmy sprzedaż 
śniadań, produktów do własnoręcznego 
przygotowania, autorskich gyszynków 
oraz ruszyliśmy z nowym menu. Cały czas 
aktywnie działaliśmy w social mediach, by 
być bliżej z naszymi odbiorcami. Święta 
Bożego Narodzenia, tłusty czwartek oraz 
walentynki były kolejnymi szansami na 
poprawę sytuacji. Niestety wiemy, że nic 
nie zastąpi spotkań przy stolikach. Mimo 
wszystko mocno wierzymy, że ten rok bę-
dzie lepszy.

W jaki sposób przygotowujecie się do otwarcia?
Cały czas jesteśmy gotowi. Czekamy tylko na rozpo-
rządzenie. Nasze sale są codziennie dezynfekowane, 
posiadamy środki ochrony osobistej w pogotowiu 
i dużo, dużo miejsca, aby przyjmować gości z zacho-
waniem dystansu. Nasi kucharze i obsługa „palą” się 
do pracy, trzeba im tylko dać na to szansę. Obecnie 
obroty się zmniejszyły, dlatego ciągle musimy szukać 
nowych rozwiązań, aby przetrwać.

HoReCa od lat notowała doskonałe wyniki. Co okresy 
lockdownu przyniosą dla branży? Jakie kluczowe 
zmiany w niej zajdą i ile potrwa czas odbudowy?
Wydaje nam się, że branża gastronomiczna jest jedną 
z tych, która najbardziej dostaje po głowie – głównie 
przez obostrzenia. Nie działamy tak, jakbyśmy sobie 
tego życzyli już od kilkunastu miesięcy. Pomoc rzą-
dowa jest znikoma przez co, co chwilę się słyszy, że 
ta czy inna restauracja splajtuje. To przerażające. Lu-
dzie tracą pracę, goście – lokale, które były dla nich 
ważne. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że jeśli coś 
się nie zmieni to wkrótce nie będzie czego ratować. 
Każdy lockdown był ogromnym wyzwaniem, ale i cio-
sem – mimo, że restauracje deklarują gotowość – nie 
daje się im narzędzi do walki. Straty są ogromne. Od-
nosząc się do drugiej części pytania – wydaje mi się, 
że oferta na wynos zostanie już na stałe. Nawet jeśli 
restauracje zaczną zapraszać do swoich przestrzeni 
to pewna część gości dalej będzie korzystała z do-
wozów. Będziemy też baczniej zawracać uwagę na 
dezynfekcję. Jeśli chodzi o czas odbudowy, to straty 
będziemy spłacać latami. Na szczęście mamy ogrom-
ne wsparcie od wielu ludzi – naszych przyjaciół, pra-
cowników i gości. To od nich zależy najwięcej.
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SMAK  
RODEM 

W czasie pandemii 
zdecydował się otworzyć 

nowy lokal ze smash 
burgerami w stolicy. 

O początkach w branży, 
pomysłach na rozwój 
i wyborze lokalizacji 

opowiada Lukas Pollier, 
właściciel SMASHNY.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

LUKAS 
POLLIER

ZE 
SŁONECZNEJ 
KALIFORNII
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Dlaczego akurat teraz, w tak trudnym czasie dla gastronomii, 
zdecydował się Pan na otwarcie nowego lokalu?
Od kilku lat marzyłem o otwarciu własnej restauracji. Kiedy rzu-
ciłem pracę w grudniu 2019 roku i zacząłem pracować w pełnym 
wymiarze czasu pracy nad autorskim projektem, wkrótce potem 
zaczął się kryzys COVID-19. Wciąż jednak wierzyłem w swój po-
mysł i ciężko pracowałem, by go urzeczywistnić, mimo nieko-
rzystnych warunków w środowisku gastronomiczno-bizneso-
wym. Z perspektywy czasu myślę, że nie był to taki zły moment 
na otwarcie, bo po ponad roku wielu ograniczeń, ludzie są po 
prostu ciekawi nowej koncepcji ulicznego jedzenia! Między in-
nymi hamburgery, pizza czy sushi są świetną formą dań na wy-
nos i w dostawie. 

Jakie są pierwsze wnioski z działalności?
Otworzyliśmy Smashny Burger 10 kwietnia i zainteresowanie 
gości napełniło nas ogromną radością. W trzy godziny od otwar-
cia lokalu, przed budynkiem ustawiła się kilkunastometrowa 
kolejka osób. W pewnym momencie zabrakło nam już produk-
tów i nie mieliśmy wystarczającej ilości bułek. Codziennie rano 
przyjeżdżają do nas świeże i nie było możliwości, aby piekarnia 
przygotowała dodatkowe w tak krótkim czasie. Z jednej strony, 
cieszyliśmy się z sukcesu otwarcia, ale było nam bardzo smutno, 
że nie możemy ugościć wszystkich zainteresowanych naszym 
menu. Każdego dnia zamawiamy więcej produktów, by nasi go-
ście mogli cieszyć się smakiem rodem ze słonecznej Kalifornii.

Wszyscy wyczekują otwarcia branży HoReCa. W jaki sposób 
przygotowujecie się do ponownego otwarcia lokali, a w Państwa 
przypadku, pierwszego przyjęcia gości? 
Nasz punkt jest niewielki i od samego otwarcia funkcjonuje 
w trybie zamawiania dań na wynos. W środku przygotowaliśmy 
miejsca siedzące dla około 12 osób. Mamy jednak wydzielone 
również miejsce na ogródek na świeżym powietrzu. Już nie mo-
żemy się doczekać, kiedy możliwe będzie celebrowanie wspól-
nych chwil z gośćmi. Na bieżąco śledzimy informacje w mediach 
na temat luzowania obostrzeń dla lokali gastronomicznych. 
Przede wszystkim ważne jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie 
gości, dlatego stosujemy się do wszystkich zaleceń.

Skąd pomysł na otwarcie lokalu w Warszawie i zainteresowanie 
inwestowaniem w branży gastronomicznej?
Od zawsze byłem fanem podróży i dobrego jedzenia. Gdy moja 
firma wysłała mnie na zlecenie biznesowe do Los Angeles, od-
kryłem nowy świat street foodu, który nie miał nic wspólnego ze 
zwykłym fast foodem. Tam próbowałem wielu różnych stylów 
jedzenia i zdecydowanie moje ulubione były “rozbijane” ham-
burgery czyli charakterystyczne smash burgery. Praktycznie 
co miesiąc pojawiają się tam nowe lokale z burgerami i moim 
zdaniem, Los Angeles jest jednym z najlepszych laboratoriów 
dla nowych konceptów kulinarnych. Więc dlaczego Warszawa? 
Przed przeprowadzką do Kalifornii pracowałem przez jakiś czas 
w Warszawie. Naprawdę polubiłem to miejsce i pomyślałem, że 

rozpoczęcie biznesu właśnie tu, będzie sporym wyzwaniem, ale 
zauważyłem też, że w Polsce jest bardzo dużo przestrzeni na 
nowe koncepty kulinarne. 

Czy planujecie nowe lokalizacje i utworzenie sieci burgerowni?
Na ten moment chcę się skoncentrować na doskonaleniu loka-
lu i rozgoszczeniu się w nowym miejscu. Choć początkowo nie 
zakładałem rozwoju restauracji do rangi sieci lokali – zobaczy-
my co przyniesie przyszłość. Najważniejsza jest dla mnie jakość, 
a nie ilość.

Jak ocenia Pan aktualną sytuację rynku horeca? Jakie kluczowe 
zmiany w niej zajdą i ile potrwa czas odbudowy?
Jak powszechnie wiadomo sytuacja na rynku jest bardzo wyma-
gająca, wielu restauratorów zostało zmuszonych do całkowite-
go zamknięcia działalności lub popadło w spore długi.

W tym samym czasie widzieliśmy wiele restauracji dosto-
sowujących się do ograniczeń i które opracowywały menu na 
wynos/dostawę. Więc myślę, że street food i inne produkty 
spożywcze z dostawą nadal będą napędzać rynek w ciągu na-
stępnych miesięcy. Latem być może będziemy uczestnikami 
swoistego festiwalu kulinarnego na świeżym powietrzu. Ten 
sektor w końcu się ożywi, ponieważ ludzie mają potrzebę wyj-
ścia z domu na spotkania towarzyskie. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze pod względem sytuacji sanitarnej, to wydaje mi się, że 
restauracje zostaną otwarte w połowie roku. Wierzę, że ludzie 
w naturalny sposób wrócą do posiłków na mieście, ponieważ 
nic nie przebije doświadczenia, które niesie za sobą spotkanie 
z przyjaciółmi i rodziną przy dobrym jedzeniu i trunkach, które 
oferują ciekawe lokale i restauracje. Przynajmniej na to mam na-
dzieję, jeśli chodzi o rynek HoReCa.
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KONKURS POLSKIEJ 

BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Nasi laureaci >
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BROOKLYN RESTAURANT & BAR

W trakcie lockdownu 
w Brooklyn Restau-
rant & Bar nastąpił 

rebranding co wiąże się z nową 
odsłoną marki. Okres pande-
mii dał możliwość gładkiego 
wprowadzenia zmian, ulepsze-
nia technologii produkcji, oraz 
zmian we wnętrzach jednej 
z najbardziej znanych burgerow-
ni w mieście. Po siedmiu latach 
działalności i stale rosnącego 

zainteresowania wśród swoich 
odbiorców – Brooklyn zmienił 
się w Brooklyn House. Zamysłem 
nowego konceptu było stworze-
nie flagowego lokalu od którego 
wszystko się zaczęło. To lokal 
przy ONZ wprowadził trend ame-
rykańskiego streetfoodu w war-
szawski rynek gastronomiczny. 
Nowa odsłona Brooklyn House, 
to również dbałość o wysoką 
jakość serwowanych potraw, 

nowa odsłona menu, którą wy-
pracowaliśmy we współpracy 
z Filipem Głodkiem, którego za-
prosiliśmy do naszego projektu. 
Nasza współpraca dała owoce 
w postaci nowych burgerów, 
hot-dogów i przystawek. Okres 
pandemii, mimo wstrzymania 
działalności wielu lokali była dla 
Brooklyn sprawdzianem, na to 
jak radzić sobie w kryzysowych 
sytuacjach. Tym samym pod-
czas gdy lokal został zamknięty 
na gości stacjonarnych została 
wzmocniona sieć zamówień ze-
wnętrznych – odbiory / wyno-
sy. Z każdym dniem, tygodniem 
przybywało nam coraz więcej 
Gości / klientów zamawiających 
burgery do siebie do domu, fir-
my. Z uwagi na stale rosnącą 
popularność powstał drugi lokal 
produkcyjny znajdujący się na 
Mokotowie – otwarcie tego lo-
kalu dało możliwość zwiększenia 
zasięgu dostaw, jak też szybszej 
przepustowości kuchni i zwięk-
szenia ilości obsłużonych klien-
tów. Pandemia to również inten-
sywny czas dla całego zespołu, 

który mimo zamknięcia restaura-
cji został zaangażowany w prace 
na innych szczeblach – od call 
center, po dostawców kończąc 
na konsultacji i wsparciu gości 
osobiście odbierających swoje 
zamówienia. W ramach promocji 
swojej oferty na wynos / z do-
stawą stworzyliśmy specjalny 
program Brooklyn Delivery, da-
jący możliwość bezpiecznego 
złożenia zamówienia oraz bez-
piecznej dostawy bez kontaktu 
z odbiorcą. Lokal produkcyjny 
na Mokotowie okazał się tak 
popularny, że postanowiliśmy 
przeistoczyć go w nową odsłonę 
Brooklyn będącą sąsiedzką miej-
scówką dla mieszkańców Mo-
kotowa. To właśnie mieszkańcy 
pokazali nam jakie są ich potrze-
by, oczekiwania – stąd też nowy 
lokal skupiać się będzie głównie 
na burgerach i hot-dogach – Bro-
oklyn Burgers & Hot-Dogs. Nowy 
lokal Brooklyn oficjalnie ruszył 
wraz z początkiem sierpnia i już 
zdążył zyskać uznanie wśród od-
biorców marki znających ją głów-
nie z lokalu przy ONZ.

FOOD BUSINESS AWARDS 2020

GASTROMALL

Od momentu wybuchu 
pandemii, Gastromall 
aktywnie wspiera polską 

gastronomię podejmując aktyw-
ności skierowane do przedsta-
wicieli polskiego rządu, minister-
stwa rozwoju a także Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. Wie-
loletnia działalność w branży 
gastronomicznej, doświadczenie 
i świadomość przed jakimi wy-
zwaniami stają polscy restau-
ratorzy każdego dnia, a także 
odpowiedzialność za los pracow-
ników i ich rodzin zainspirowała 
do aktywnej działalności na rzecz 
inspirowania twórców prawa. 

Pracownicy katowickich re-
stauracji ISTO, CITY BREAK 
i Olimp przystąpili do akcji or-
ganizowanej przez TDJ Estate 

„KTW Community dla medy-
ków” i zadeklarowali gotowość 
do przygotowania każdego dnia 
ciepłych posiłków dla perso-
nelu Szpitala Specjalistyczne-
go w Chorzowie. W ramach tej 
inicjatywy do końca maja 2020 
dostarczyliśmy prawie 3,2 tys. 
gorących dań, które zostały sfi-
nansowane przez Gastromall 
Group oraz Społeczność .KTW. 
(marzec-kwiecień 2020). Obrali-
śmy 400 kg ziemniaków, 200 kg 
marchewki, ugotowaliśmy 500 
kg makaronu, 200 kg ryżu i 1000 
litrów rosołu. 

Zorganizowaliśmy akcję dla 
Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka. Zaprosiliśmy do 
udziału wynajmujących, min. na-
jemców budynków Skanska oraz 

kontrahentów Gastromall Group 
(marzec-kwiecień 2020). 

Ciepłe posiłki były przygo-
towywane każdego dnia przez 
pracowników Restauracji Olimp 
dla personelu medycznego. 

Dzięki wspaniałej współpracy 
wszystkich zaangażowanych 
osób udało się dostarczyć też 
pracownikom Szpitala tradycyj-
ne śląskie Śniadanie Wielkanoc-
ne w 2020 roku. 
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GRINGO BAR

Nowe, pandemiczne re-
alia zmusiły nas do 
szybkiej reakcji i kom-

pletnego przearanżowania 
modelu działania – nasze bary 
wróciły do pracy na pełnych 
obrotach zaledwie po trzech 
dniach od ogłoszonego rozpo-
rządzenia przez premiera. Pod-
jęliśmy następujące kroki: uru-
chomiliśmy własną platformę 
do zamówień online na naszej 
stronie www premiującą gości 
zamawiających bezpośrednio 
u nas; dostosowaliśmy proce-
dury w lokalach tak, by jako jed-
no z pierwszych w Warszawie 
realizować tzw.„bezdotykowe 
dostawy”; w miejscu naszego 
Magazynu i Kuchni Central-
nej uruchomiliśmy tzw. „dark 
kitchen”;przekwalifikowaliśmy 

i zatrudniliśmy nowych pracow-
ników; skróciliśmy menu do po-
zycji najlepiej sprawdzających 
się w dostawie; kupiliśmy nowe 
pojazdy dla dostawców; zbudo-
waliśmy większe ogródki.

Osiągnięte efekty: wzrost ob-
rotów w stosunku do zeszłych 
lat w lokalach otwartych w trak-
cie pandemii; nowy punkt do-
staw i znaczące poszerzenie za-
sięgu dostaw obejmującego całą 
Warszawę w 3 strefach (zupeł-
nie nowy dla nas kanał sprzeda-
ży); brak zwolnień i stworzenie 
miejsc pracy dla nowych osób 
w zespole; stały wzrost zamó-
wień online na naszej platformie 
i zwiększenie świadomości gości 
o istocie wspierania gastronomii 
poprzez zamówienia bez po-
średników.

FOOD BUSINESS AWARDS 2020

CHMELI SUNELI

Okres pandemii był cza-
sem na przemyślenie 
naszych procesów, 

wprowadzenie zmian oraz no-
wych standardów jak i spróbo-
wanie swoich sił w dostawie 
naszych tradycyjnych gruziń-
skich dań. Sytuacja zamknięcia, 
kwarantanny wymusiła na wielu 
lokalach albo zamknięcie dzia-
łalności do odwołania, albo uru-
chomienia działu dostaw i od-
biorów. Mimo to, dowóz kuchni 
kaukaskiej jest dość poważnym 
wyzwaniem, ze względu na to, że 
kuchnia gruzińska jest bardziej 
wymagająca w przypadku do-
staw. W końcu wypracowaliśmy 
w zespole system bliski ideału, 
aby szczególnie nasze pieroż-
ki chinkali były dowożone, aby 
te były gorące, smaczne, pełne 
bulionu, a ciasto było elastycz-
ne. Jeszcze pozostawał temat 
opakowań, znalezienia kierowcy, 
reklamy, poinformowania poten-
cjalnych klientów o możliwości 
dostawy gruzińskich dań. Posta-
wiliśmy na dostawy na najbliższe 

nam dzielnice Warszawy w pro-
mieniu 5 km mając na uwadze 
jakoś, a nie ilość dostarczanych 
przez nas dań I tak po dwóch 
tygodniach wystartowaliśmy 
z dostawą gruzińskich dań, każ-
dego dnia było więcej zamówień, 
a zwłaszcza poczta pantoflowa 
zadziałała. Gościom również 
przypadły promocje 2 + 1. 

Po otwarciu gastronomii 
w Polsce dostawy zostały znacz-
ną częścią naszego biznesu. Do-
stosowaliśmy się do panującej 
ówcześnie sytuacji epidemii, 
działając zgodnie ze wszelkimi 
wytycznymi rozporządzeniami 
Głównego Inspektora Sanitar-
no-Epidemiologicznego wycho-
dząc również naprzeciw ocze-
kiwaniom klientom pracującym 
zdalnie z domu. Nasz młody 
i kreatywny zespół zbudował 
dział profesjonalnych dostaw 
w większości dzielnic Warsza-
wy realizując wiele zamówień 
każdego dnia. Z uwagi na to, że 
wprowadzona przez nas dosta-
wa miała duże zainteresowanie 

wśród klientów postanowiliśmy 
pozostawić dostawy jako stały 
element naszego biznesu cały 
czas wsłuchując się w opinie 
i potrzeby naszych wspaniałych 
klientów. 

Ponadto w czasie epidemii 
zmieniliśmy wizerunek naszej 
drugiej restauracji znajdującej 
się w wizytówce Warszawy – na 
Nowym Świecie 35. Puste prze-
strzenie na podłogach pokryli-
śmy przy pomocy pędzla i ręki 
artystki Agnieszki – powstały 
piękne malowane gruzińskie 
dywany z misternymi ornamen-
tami. Zajęliśmy się również ba-
rem –malując ściany i cały bar 

w kaukaskie ornamenty. Zmie-
niliśmy także drewniane półki 
na metalowe, bardziej zwią-
zane z klimatem Gruzji i wina. 
W oknach umieściliśmy rośliny, 
bluszcz, drewniane ozdoby od-
dające naturę i przyrodę Gruzji, 
a na naszym pokaźnym ogródku 
zainstalowaliśmy także ogrom-
ną markizę z logiem restaura-
cji. Końcowy efekt przypadł do 
gustu naszym gościom, miejsce 
stało się bardziej przytulne i jesz-
cze bardziej „gruzińskie”. Podsu-
mowując czas epidemii – był to 
dla nas czas rozpędu. Zrobiliśmy 
na chwilę krok wstecz, żeby zro-
bić dwa kroki naprzód.
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ETNO CAFÉ

Czas pandemii to czas so-
lidarności i budowania 
społeczności. Chcąc być 

blisko naszych gości w kawiar-
niach, konsumentów naszej 
kawy, wprowadziliśmy w życie 
działania, które miały skrócić 
metaficzyczny dystans, a pozo-
stać wciąż w dystansie fizycznym 
w trosce o nasze zdrowie. Czas 
ten zweryfikował nasze działania, 
w wyniku których wprowadzili-
śmy dotąd niedostępne produk-
ty do sprzedaży (kawa mielona), 

podjęliśmy się działania z na-
szą dotychczasową konkuren-
cją, tworząc wyjątkowy projekt 
#WrocławskiWypał. Nasze liczne 
spotkania z kawoszami w całej 
Polsce przenieśliśmy do iter-
netu, aby móc wciąż być razem 
i oderwać myśli tego ciężkiego 
czasu i skierować je ku kubkowi 
dobrej kawy w domu #dladobra. 
Wiemy, że wielu z Was pracuje 
z domu. Dostaliśmy sygnały, że 
chętnie kupilibyście naszą kawę 
(z jednej strony by nas wesprzeć 

w obecnej sytuacji, z drugiej, by 
dalej cieszyć się dobrą kawą), ale 
nie każdy z Was posiada młynek 
lub ekspres z funkcją mielenia. 
Postanowiliśmy odpowiedzieć 
na tę potrzebę i wprowadziliśmy 
Domową Kawę Mieloną Yellow 
Bourbon. Pojawił się też projekt 
#WrocławskiWypał. To owoc 
kooperatywy kawowej ośmiu 
rzemieślniczych palarni z Wro-
cławia. Z racji tego, że wszyscy 
opowiadamy się za świeżo wypa-
loną kawą, podzieliliśmy projekt 

na dwie odsłony. 
# W r o c l a w s k i -
Wypal Espresso 
i #WroclawskiWy-
pal Alternatywy. 
Zorganizowaliśmy 
też warsztaty ka-
wowe live. Dla na-
szych konsumen-
tów, gości kawiar-
ni, z którymi widy-
waliśmy się tylko 
przy zamówie-
niach na wynos, 
albo tych, którzy 
tęsknili, ale zostali 
w domach, ważne 
jest, aby pić dobrą 

kawę. Dlatego ruszyliśmy z na-
szym cyklem #warsztatykawo-
we w wersji live. Odbyło się 12 
spotkań, w których wzięło udział 
ponad 10 tys. internautów. Każde 
spotkanie to inny prowadzący 
i inny temat. W czasie pandemii 
ruszyliśmy z cyklem rozmów 
#przykawieokawie. Wychodząc 
o naszej kawowej pasji, postano-
wiliśmy zestawiać ją z pasjami in-
spirujących osobowości. Naszym 
kluczem do zapraszania gości 
stała się pasja, a tą każdy z 21 do-
tychczasowych towarzyszy przy 
kubku kawy posiada.

Cykl prowadził tener bari-
stów Karol Przesmycki, znany 
z projektu #warsztatykawowe. 
Rozmawiał m.in. z Prezydentem 
Wrocławia Jackiem Sutrykiem, 
Natalią Grosiak z zespołu Mi-
kromusic, Natalią Borucką z Or-
ganique, architektem Zbignie-
wem Maćkowem, projektantem 
wnętrz Aleksandrem Czerwon-
ką, Kingą i Ayrtonem z plantacji 
kawy w Indonezji, Alicją Janosz, 
czy aktorem Michałem Czernec-
kim, oraz Joanną Kołaczkowską, 
która przyciągnęła na YouTube 
ponad 14 tys. widzów.

FOOD BUSINESS AWARDS 2020

GRUPA WARSZAWA

Grupa Warszawa ruszyła 
z akcją Posiłek dla Senio-
ra w marcu 2020 roku. 

Niesiemy pomoc tym najbardziej 
potrzebującym 60+, poprzez za-
pewnienie pełnowartościowej, 
codziennej diety dla osób star-
szych, które przez sytuację spo-
wodowaną skutkami panującego 
wirusa są grupą najbardziej za-
grożoną. Zawieźliśmy już ponad 
40 tys. posiłków na terenie stoli-
cy i przekonaliśmy się na własne 
oczy czym jest głód i wyobcowa-
nie seniorów. Posiłek dla seniora 
to więcej niż tylko posiłek. Kwa-
rantanna czyli odosobnienie to 
nic nowego dla osób starszych. 

Zarówno w czasach pandemii, 
przed nią jak i po niej są pozo-
stawieni sami sobie. Zapomnieni 
z głodowymi emeryturami. Posi-
łek dla seniora to zbilansowana 
dieta i rozmowa, na którą senio-
rzy czekają cały dzień. Poznali-
śmy kombatantów wojennych, 
którzy codziennie żyją jak gdyby 
nadal była okupacja. Ludzie, któ-
rzy oddawali serca, przelewali 
krew i w ukryciu uczyli młode 
pokolenia, żeby Polska była taką 
jaką znamy – wolna. Teraz ci nie-
znani bohaterowie żyją w praw-
dziwej biedzie i ubóstwie, które 
nie narodziło się razem z epide-
mią. Kraj, który budowali całe 

swoje życie, po prostu o nich nie 
pamięta. Najwyższy czas wziąć 
sprawy w swoje ręce i zacząć bu-
dować podwaliny godnego życia 

dla każdego seniora. Wszystkich 
nas czeka ten los – w przyszłości 
my też możemy potrzebować ta-
kiej pomocy.
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W
Znają się od dekady, a do rozmów o wspólnym biznesie powrócili w 2019 roku. 

W kwietniu 2021 r. odbyła się inauguracja ich przedsięwzięcia, jakim jest 
nowy franczyzowy koncept gastronomiczny Pascal Franchise. Twórcy, 

pomysłodawcy i właściciele brandu: Pascal Brodnicki, Jan Rogala i Marek 
Rogala opowiedzieli o współpracy, modelu biznesowym, swoich rolach 

i planach na przyszłość. 

Wiadomo, że najlepsza opcja to łączenie biznesu z pasją. Z jednej 
strony mamy swoje ideały. Z drugiej, to jednak interes, który 
musi zgadzać się budżetowo. Jak Wam udaje się to łączyć jako 
wspólnikom?

Pascal Brodnicki: Myślę, że kluczem naszej współpracy jest 
wspólny cel, zaangażowanie każdego, a także uzupełniające się 
kompetencje. Bardzo cieszę się z tej współpracy i nie mówię tego, 
by komukolwiek słodzić. Od dawna chciałem otworzyć własny 
biznes gastronomiczny, jednak brakowało mi teamu, z którym 
byłbym gotowy działać. Marek i Jan to wspólnicy, na których 
czekałem – w takim zespole wiem, że osiągniemy sukces.

Przy podejmowaniu decyzji jest dwóch na jednego?
PB: Właśnie nie! (śmiech) Gdy 10 lat temu spotkaliśmy się 

z Markiem pierwszy raz, to mówiłem mu, że widzę potencjał 
w sieci restauracji, ponieważ nie są jeszcze dobrze rozwinięte 
w Polsce. Janka poznałem w zeszłym roku. Obydwaj przez lata 
zrobili bardzo dużo na rynku gastronomii. Zaczęliśmy z powro-
tem rozmawiać biznesowo w 2019 roku. 

To był moment, kiedy nasze drogi się połączyły i była w nas 
gotowość do działania.

Wiesz, ja znam się na kuchni światowej. Mam swoją wizję biz-
nesu. Jednak liczenie nie jest dla mnie. W związku z tym, chcąc 
otworzyć biznes, wiedziałem, że potrzebuję zrobić to w teamie 
osób, które są mocne w biznesie i potrafią potencjał pomysłu 
pokazać w liczbach. Ja często chciałbym za szybko podejmować 
pewne decyzje. W takiej sytuacji wspólnicy mówią: spokojnie, 
musimy to przeliczyć (śmiech). W tym tkwi siła naszego zespo-
łu! Myślę, że nigdy nie wybudowałbym czegoś podobnego sam.

Jan Rogala: Myślę, że ogromne znaczenie ma to, iż poza cela-
mi biznesowymi, każdy z nas realizuje tu własne interesy. Wie-
my, o co każdy z nas gra personalnie. Znamy nasze pasje i ro-
zumiemy, jaki mają wpływ na to, kim jesteśmy. Ponadto, w ra-
mach teamu, istotne jest zdefiniowanie ról. Ważny jest dokład-
nie określony zakres odpowiedzialności, tak aby każdy czuł się 
wolny w realizowaniu swojej roli. To nasza filozofia współpracy. 

Wierzymy w to, że działając w ten sposób, możemy wydobyć 
największy potencjał każdego z nas i pracować efektywnie.

Marek Rogala: Do tego, co powiedział Pascal i Jan, dodałbym 
jeszcze, że to, co nas łączy to działanie z pasją. Czyli – jeśli już 
coś robimy – rozwijamy przedsięwzięcia, budujemy struktury, 
skalujemy, organizujemy, tworzymy strategię, planujemy finan-
sowanie – to tylko z pasją. W nasze działanie wpisany jest też 
nieustanny rozwój. W 2019 roku przyjęliśmy nową długotermi-
nową strategię rozwoju dla grupy Food & Friends Polska S.A., 
która była już systemowo poukładaną organizacją. Założeniem 
było przyspieszenie tempa wzrostu poprzez dwie dźwignie: 
uruchomienie franczyzy jako modelu rozwoju oraz stworzenie 
marki o wysokiej rozpoznawalności. Tak narodził się pomysł na 
markę Pascal. Długo i intensywnie pracowaliśmy nad założe-
niami, modelem i zakresem współpracy oraz strategią naszego 
wspólnego przedsięwzięcia. Uzgodnienia zawarliśmy w umowie 
inwestycyjnej, która weszła w życie z początkiem 2021 r.

Janek mówił o istocie celów osobistych, ale i biznesowych. Jak 
dzielicie się obowiązkami? 

PB: Jeśli chodzi o moją rolę w firmie to będę odpowiadał za 
smak, który znajdziemy w lokalach, za przepisy, za serwowane 
doświadczenia. Śledząc międzynarodowe trendy, będę dbał 
o to, by były obecne w naszej światowej kuchni domowej. 

JR: Pascal objął funkcję executive chefa oraz – jako twórca kon-
ceptu gastronomicznego –zajmie się produktową stroną przedsię-
wzięcia. Ja z Markiem będziemy odpowiedzialni za strategiczną 
i operacyjną stronę projektu oraz zapewnienie wykonalności mo-
delu biznesowego. Każdy działa w obszarze, na którym zna się naj-
lepiej i ma bogate doświadczenie. Nie ma tu miejsca na przypadek.

Pascal, nie byłeś nastawiony na otwarcie jednej estauracji, tylko 
jednak stawiałeś na sieć. Długo kazałeś czekać na swoje miejsce. 
Dlaczego?

PB: Doba ma tylko 24 godziny, dlatego zawsze ustalałem so-
bie priorytety. Gdy16 lat temu dostałem możliwość współpra-
cy z telewizją, wiedziałem, że dzięki temu będę mógł budować 
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własny wizerunek. Tworzyć swoją markę. To duży kapitał – fir-
my zatrudniały mnie właśnie ze względu na rozpoznawalność. 
Mógłbym już od wielu lat, tak jak inni znani ludzie, bazować wy-
łącznie na sile mojej marki. Zależało mi jednak na tym, by zrobić 
coś, co będzie miało realny wpływ na rozwój gastronomii. Być 
współwłaścicielem, budować team – wprowadzić nową firmę 
na rynek. Podjąłem świadomą decyzję, że najpierw skoncen-
truję się na budowaniu marki własnej, później przyjdzie czas na 
otwarcie swojego konceptu w gastronomii. Po drodze było wie-
le osób, z którymi podejmowałem rozmowy o wspólnym pro-
jekcie, jednak zawsze kończyły się na etapie planów, brakowało 
porozumienia, zaufania lub nasze wizje były rozbieżne.

Z Markiem i Janem przeszedłeś od planu do działania.
PB: Bracia mają bardzo duże doświadczenie. Sieć rządzi się 

swoimi prawami i szczególnie przy takim modelu gastrono-
micznym, tak, jak mówiłem, trzeba umieć bardzo dobrze liczyć. 
Może z jedną restauracją dałbym sobie sam radę, ale przy sieci 
wsparcie jest zdecydowanie potrzebne. Szczególnie że mamy 
plan, aby za 10 lat wydawać 20 milionów posiłków. To jest już 
ogromne przedsiębiorstwo. Poza tym, z mojej strony potrzebuję 
też mieć pewność, że jedzenie, które zaserwujemy w restauracji, 
będzie dokładnie takie, jakbym sam je przygotował w każdym 
miejscu. Nie chciałem robić lokalu dla bardzo wąskiej grupy od-
biorców. Chodzi mi o miejsce dla każdego. Bez względu na to, ile 
kto ma w portfelu. Połączyła nas wspólna wizja biznesu i jakości, 
którą chcemy dostarczać.

Jak widać, Wasze biznesowe cele zaczęły się pokrywać. Marek, 
Janek, czemu Wy chcieliście nawiązać współpracę właśnie 
z Pascalem?

MR: W latach 2014-2019 grupa kapitałowa Food & Friends 
Polska S.A. rozwijała sieć własną w segmencie fast casual 
w oparciu o strategię przejęć. W 2019 roku przyjęliśmy nową 

strategię rozwoju. Zakłada ona budowanie wzrostu na trzech 
dźwigniach. Po pierwsze, franczyza oparta na ponadprzecięt-
nym wsparciu partnera franczyzowego (tzw. „franczyza 2.0”). 
Po drugie, skalowalna infrastruktura organizacji (systemy za-
rządcze i operacyjne wspierane technologią). Po trzecie, marka 
i filozofia jedzenia, która będzie miała współczynnik osobisty. 
Od razu wiedzieliśmy, że do współpracy zaprosimy Pascala. Jego 
ciekawość i znajomość kulinarnych smaków świata, połączona 
z prostotą i elegancją jego twórczości, bardzo do nas przema-
wiała. Była spójna z naszym patrzeniem na gastronomię. Zatem 
kiedy w 2019 roku po wielu latach od pierwszego spotkania 
podjęliśmy rozmowy na temat współpracy, byliśmy gotowi do 
wspólnego projektu. Pascal szukał partnerów, którzy chcą wy-
skalować biznes sieciowy i chciał to zrobić we franczyzie. My 
mieliśmy dobrze zaprojektowany, obliczony koncept, poukłada-
ną systemowo organizację, odpowiedni know-how.

JR: Zawsze dążymy do rozwoju. Tworząc nowy brand chcie-
liśmy zaoferować klientom zupełnie nowy poziom doznań. Za-
prosić ich do celebrowania codziennych posiłków. W roli kreato-
ra smaku widzieliśmy właśnie Pascala, którego doświadczenie 
i wyczucie światowej kuchni domowej, wnosi nową jakość.

Wasz nowy koncept będzie dostępny w trzech formatach. Jakie 
opcje oferujecie?

MR: Pascal Franchise to franczyzowa sieć gastronomiczna i – 
tak, jak wspomniałaś – w jej ramach zaplanowaliśmy trzy formaty. 
Pascal Box – wygodne jedzenie na co dzień w modelu subskryp-
cyjnym. Pascal House – czyli restauracja codzienna. I dla nas naj-
ważniejszy – Pascal Today – podstawowa jednostka skalowania. 
Na tym formacie się koncentrujemy, ponieważ to szybki takeaway, 
o atrakcyjnej ekonomice jednostki i niskiej barierze wejścia. Opra-
cowując koncept Pascal Franchise zależało nam, by zadbać zarów-
no o klientów, jak i franczyzobiorców. Za sprawą zaplecza, które 
budujemy, będzie to bardzo zwinny, elastyczny i lekki format. Tak 
wygodny, jak serwowane jedzenie. Naszą misją jest stworzenie 
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nowej codzienności wygodnego jedzenia na co dzień (convenient 
food) oraz wygodnego biznesu (convenient business).

Model franczyzowy przynosi obydwu stronom wiele korzyści, 
jednak wymaga bardzo dobrze zorganizowanej współpracy. 
Dlaczego potencjalni przyszli partnerzy mieliby postawić na 
wybranie jednego z Waszych formatów?

MR: Pascal Franchise to od postaw budowana franczyza 2.0. 
oparta na trzech filarach: strategii, edukacji i technologii. Part-
ner wchodzi od razu w środowisko bardzo integralnie zaprogra-
mowane: od strony technologicznej, procesowej, systemowej. 
Wszystko ma jasno i konkretnie ułożone. Wie, ile zarabia i zna 
swoją ścieżkę rozwoju. Pod względem inżynierii finansowej, tak-
że wszystko jest zaprojektowane tak, by zmaksymalizować jego 
zwrot z inwestycji. W efekcie ten biznes jest dla niego wygodny. 
Co więcej, istotnym i bardzo pomocnym obszarem w prowadze-
niu biznesu jest edukacja. Know-how marki nie pozostaje w gło-
wach założycieli, tylko transferowany jest na partnerów franczy-
zowych za pomocą dedykowanej platformy i systemu szkoleń. 

Mówimy, że Pascal Franchise to franczyza o zarabianiu. Part-
ner musi mieć wyniki finansowe i zrealizować swoje cele. Chce-
my, aby wejście do tego projektu, było dla niego zarówno dobrą 
inwestycją, jak i sposobem na rozwój zawodowy. Ten projekt to 
także przestrzeń dla ludzi, którzy chcą od życia czegoś więcej, 
potrafią celebrować codzienność i są otwarci na ciekawe i róż-
norodne smaki.

PB: Ten, kto do nas dołączy, na pewno będzie czuł wsparcie. 
Dla naszych partnerów franczyza ma być prawdziwym zastrzy-
kiem dodatkowej energii i stymulacją do rozwoju. To bardzo 
ważne. Wiem, co mówię, ponieważ sam nienawidzę nudy i ru-
tyny. U mnie ciągle musi się coś dziać. (śmiech) 

Teraz patrząc z Waszej perspektywy – jakich franczyzobiorców 
poszukujecie? Macie modelowy przykład takiego partnera?

PB: Zależy nam na osobach z doświadczeniem gastrono-
micznym, jednak jesteśmy otwarci także na tych, którzy chcą 

stawiać swoje pierwsze kroki w tej branży. Wiedza nie jest tu-
taj niezbędna, ponieważ dzięki naszej technologii, transferowi 
know-how i edukacji każdy może, w krótkim czasie z powodze-
niem prowadzić ten biznes. 

Wiemy, że gastronomia w wyniku pandemii bardzo ucierpia-
ła. Widzimy, że wprawdzie sporo restauracji jeszcze działa, ale 
są na granicy opłacalności. Formuła rebrandingu może być dla 
nich ciekawą propozycją.

JR: Wkładamy dużo pracy w to, by cała struktura franczyzo-
wa miała mocny fundament. Do współpracy chcemy zaprosić 
partnerów, którzy wyrażają chęć rozwoju i gotowość do wspól-
nego działania na rzecz budowania tej marki. 

MR: Dla nas jest to bardzo ważne, aby firma była budowana 
w duchu współtworzenia. Osoby, które zaprosimy do współpra-
cy, muszą podzielać naszą filozofię działania. Zaangażowanie, 
pasja i kult klienta – na tym nam bardzo zależy. W tym roku 
skoncentrujemy się na tym, aby do końca roku wybrać pierw-
szych pięciu partnerów – ambasadorów naszej franczyzy – 
i uruchomić ich punkty Pascal Today. W 2022 roku rozpocznie-
my ekspansję.

PB: Gdy ogłosiliśmy, że wchodzimy we franczyzę, to spotka-
liśmy się z dużym odzewem. Jestem przekonany, że po naszym 
wywiadzie w Nowościach Gastronomicznych będzie jeszcze 
większy (śmiech).

Na czym będzie polegała rola ambasadorów franczyzy?
MR: Ambasadorzy dołączą do tego projektu jako pierwsi. 

Będą reprezentować archetypowych franczyzobiorców. W tym 
roku naszym celem nie jest uzyskanie jak największej liczby 
partnerów, ale wybranie tych modelowych. 

Jaki macie pomysł na współpracę z dostawcami?
MR: Jesteśmy w branży 11 lat, więc mamy rozległą sieć kon-

taktów i sprecyzowane oczekiwania co do dostawców. Podsta-
wą jest powtarzalność jakości, stale utrzymywany wysoki stan-
dard produktów oraz współpracy.
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Kto będzie w kontekście komunikacyjnym między Wami, 
a franczyzobiorcą?

MR: Pojawią się franchise managerowie. Ich sukcesem będzie 
sukces partnera, którym się opiekują. Dodatkowo do dyspozycji 
będzie platforma, system szkoleń, który pomoże w wyznacze-
niu dynamiki pracy oraz przyczyni się do kształcenia, rozwoju 
partnera. 

W nasze założenia fundamentalne wpisany jest archetyp 
bliskości klienta franczyzowego. Oznacza to, że franczyzobior-
cy w sieci otrzymują know how – wiedzę i doświadczenie do-
stępne w sieci i na bieżąco są wspierani przez franczyzodawcę 
w strategicznym, operacyjnym i finansowym wymiarze rozwija-
nia i prowadzenia biznesu. Intensywny system wsparcia i szko-
leń franczyzobiorców, zakładający rozwój ich przedsiębiorczości 
i kompetencji zarządczych, wspiera realizację ich celów finan-
sowych.

Franczyzobiorcy w sieci wiedzą, że i jak zarabiają. Zadbamy 
o jego rozwój zarówno w zakresie modelu operacyjnego przed-
miotu franczyzy – tzn. jak otworzyć i prowadzić punkt Pascal 
Today; jak i modelu operacyjnego zarabiania w biznesie fran-
czyzowym jako takim. Stworzymy z nim jego plan strategiczny, 
obejmujący m.in. cele strategiczne i operacyjne skaskadowane 
ze strategii całej sieci, zbudujemy „dashboard” celów finanso-
wych, wskaźników efektywności, skalowania, rozwoju marki, 
standardów jakości. 

To i wiele, wiele więcej jest objęte przez Model Edukacji Stra-
tegicznej. 

„Ponadprzeciętne wsparcie” to nie tylko slogan. Dla nas to 
podstawa, to fundamentalne założenie dotyczące charakteru 
relacji Pascal Franchise z partnerami franczyzowymi.

Podkreślacie istotę jakości. Jednak dla jej utrzymania potrzebujecie 
dobrego zespołu. Czy nadal go kompletujecie?

PB: Oczywiście! Zbudowaliśmy już duży zespół, ale cały czas 
poszukujemy nowych osób do naszego teamu. Potrzebujemy 
ambitnych ludzi, którzy nie boją się pracy. Chodzi nam o dzia-
łanie w duchu filozofii franczyzy 2.0. Zapraszamy serdecznie! 
Możecie wysyłać swoje zgłoszenia.

Wszyscy jesteście też zaangażowani w inne projekty. Czy aktualnie 
na liście priorytetów numerem jeden jest Pascal Franchise?

PB: Obecnie udaje mi się dzielić bieżące obowiązki z pracą 
nad tym projektem. Aktualnie jesteśmy w trakcie budowania 
kuchni centralnej, którą nazywam laboratorium. Na tym etapie 
tworzenia Pascal Franchise chłopaki mają dużo więcej pracy ode 
mnie. W momencie, gdy będę miał miejsce, w którym zacznę 
budować zespół – rozpocznę działania jako food creator. To bę-
dzie dla mnie bardzo ekscytujące wyzwanie. Skala działania jest 
nieporównywalnie większa niż ta, którą znałem do tej pory. Pra-
cowałem w kuchniach hotelowych, bufetowych, cateringu, ale 
to będzie zupełnie coś innego. Nie będę przychodził rano z za-
kupami, gotował, robił serwisu, tylko pracował nad wyznacze-
niem standardów serwowanych przez nas dań. Zawsze dbałem 
o własny rozwój i o to, by jakość tego, co robię była na najwyż-
szym poziomie. Zadowolenie gości jest moim najważniejszym 
celem. Cieszę się, że nowe wyzwanie przede mną.

MR: Nasz brand Charlie Food & Friends, który zbudowa-
liśmy w ostatniej dekadzie, spełnił swoją rolę. Teraz, bazując 
na naszym doświadczeniu, tworząc Pascal Franchise chcemy 
wejść na wyższy poziom, na szybszą ścieżkę rozwoju i lepszy 
model działania. W związku z tym, koncentrujemy się w 100 
proc. na rozwoju tego projektu. Naszym celem jest realizacja 
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strategii wzrostu w modelu franczyzowym, w którym partne-

rzy przyłączą się poprzez nowe otwarcia lub rebranding istnie-

jących lokalizacji. 

Do Pascal Franchise można przystąpić w ramach rebrandingu lub 
otwarcia nowego lokalu. 

PB: Tak, mówiąc o rozwoju mamy na myśli ekspansję na 

terenie Polski, ale nie tylko. Posiadając centralę w Katowicach, 

możemy z czasem rozszerzyć sieć o Niemcy, Słowację, Czechy. 

Dużo przed nami. Na pewno też nie chcemy być łasuchami, któ-

re tylko bezmyślnie wchłaniają (śmiech). Dlatego stawiamy na 

uważność w rozwijaniu sieci, na dbałość o relację z partnerami 

franczyzowymi, najwyższą jakość produktu, zaczynając od wy-

łonienia ambasadorów naszej marki w każdym mieście. 

Na jakąś kuchnię stawiacie w koncepcie Pascal Franchise i czym 
będzie różniła się między formatami?

PB: Od wielu lat słyszę: „czy ma pan restaurację?”, „zjadłem 

carbonarę z pana przepisów w domu”, „przygotowywałam coś 

dla męża”. Ludzie kojarzą mnie z kuchnią domową i chcę, by tak 

zostało. Stawiam na prostotę. Lubię dobre składniki, nie przepa-

dam za zbyt skomplikowanymi przepisami, w których pojawia 

się przerost formy nad treścią. Właśnie z tego powodu w kon-

cepcie Pascal Franchise będzie dominowała światowa kuchnia 

domowa. 

Jeśli chodzi o menu, to mogę powiedzieć, że znajdziemy 

w nim dania na bazie przepisów z różnych kuchni: polskiej, 

francuskiej, włoskiej. Jestem otwarty na nowości i chcę, aby 

Polacy próbowali ciekawych smaków. Teraz robimy próby 

wszystkich przepisów, m.in. wołowiny w czerwonym curry, 

sticky rice z Laosu. 

JR: Zależy nam, aby jak najwięcej osób mogło poznać filozo-

fię jedzenia Pascala. Przygotowane formaty nie są przypadkowe. 

Box daje nam możliwość dotarcia na terenie całego kraju. Pascal 

Today będzie blisko ludzi, po drodze, np. do pracy, oraz „przy 

domu” szczególnie dla tych, którzy nie pomyśleli, aby wcześniej 

zamówić sobie catering. Pascal House – restauracja codzienna, 

to będzie styl spędzania czasu. Chcemy z pasją rozbudzać entu-

zjazm do jedzenia, serwując je w wygodnej i bliskiej potrzebom 

klientów formie.

MR: Pascal swoją filozofią jedzenia chce inspirować do cele-

browania codziennych posiłków, pomimo zabiegania i zaafero-

wania bieżącymi sprawami. Dlatego podstawowym założeniem 

naszego konceptu jest zapewnienie powszechnej dostępności 

tzw. convenient food, czyli wygodnego jedzenia na co dzień. 

Dzięki zdywersyfikowanej sieci dystrybucji, chcemy dotrzeć do 

jak największej liczby domów. Filozofia jedzenia będzie jedna, 

różnica tkwi w formie podania. Niekoniecznie wszędzie pojawi 

się to samo danie, ale sam zamysł na nie, zostanie dopasowany 

do danego formatu i kanału sprzedaży.

Szczególnie w czasie pandemii wszyscy przekonaliśmy się, jak 
istotne jest delivery. Czy Wasz koncept przewiduje od razu wejście 
także na ten rynek?

MR: Zwłaszcza Pascal Today, ale tak naprawdę cała infra-

struktura ma zapewnić wypełnianie celu podstawowego zało-

żenia, czyli powszechną dostępność wygodnego jedzenia na 

co dzień. Będziemy to robić poprzez sprzedaż na miejscu, na 

wynos i w dostawie. To jest wpisane w architekturę całej sieci 

dystrybucji.

Gastronomia nie może działać od ponad pół roku. Jakie są Wasze 
przewidywania w odniesieniu do przyszłości branży?

JR: Na pewno obudzimy się w nowej rzeczywistości, ale je-

stem przekonany, że gastronomia odnajdzie się na nowo. Nasz 

koncept uwzględnia także trendy, jakie aktualnie obserwujemy, 

ale także i przede wszystkim czynniki wpływające na rynek ga-

stronomiczny w długim terminie. 

MR: Pomimo tego, że pandemia dała się we znaki tej bran-

ży, uważam, że gastronomia ma się bardzo dobrze. W kontek-

ście tego, co obserwujemy na rynku: widoczne są działania 

różnych graczy rynkowych, szybkość powstawania konceptów, 

smaków. Widać kreatywność i zwinność działania, gdy nagle, 

bo z dnia na dzień, zmienia się 100 proc. czynników, mających 

wpływ na biznes. Myśląc o przyszłości, zdecydowanie wolę 

jednak patrzeć, zakładając wieloletnią perspektywę, niż 2-3 

miesięczną. Jednym z kształtujących się trendów jest wspo-

mniany convenient food. 

Startujecie z nowością w trudnym czasie dla całej branży. Czego 
Wam życzyć?

JR: Sprzyjającego otoczenia biznesowego.

MR: Wolności i pasji do życia! Żeby te wartości, które sami 

kultywujemy, upowszechniały się.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!
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Podjąłem świadomą decyzję,  

że najpierw skoncentruję się  

na budowaniu marki własnej, 

później przyjdzie czas na otwarcie 

swojego konceptu w gastronomii. 

Pascal Brodnicki
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W momencie pisania tego tekstu jesteśmy już po symbolicznym, 
popandemicznym otwarciu gastronomii. Internet obiegły zdjęcia 

rozentuzjazmowanych tłumów, świętujących otwarcie restauracyjnych 
ogródków. Jaką komunikację przygotowali restauratorzy na pierwszą 

fazę odmrażania gastronomii?

ADRIANA RYSZAWY, ACCOUNT EXECUTIVE GARDEN OF WORDS GROUP

MARKETING I ZARZĄDZANIE

PROGNOZY 
dla gastronomii 

PO ODWILŻY
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Przeglądając relacje 
z weekendu 15-16 maja 
można odnieść wrażenie, 

że Polska stoi gastronomią; że 
kultura jedzenia poza domem 
jest u nas rozwinięta niemal 
w takim stopniu, jak w krajach ta-
kich jak chociażby Włochy. Trud-
no powiedzieć, czy faktycznie aż 
tak bardzo brakowało nam wyjść 
do restauracji sensu stricte, czy 
to już ogólne zmęczenie prze-
bywaniem w izolacji, a masowe 
wyjścia z domów po północy 15 
maja w dużych miastach są po 
prostu wyrazem tęsknoty za dru-
gim człowiekiem. Można byłoby 
się spodziewać, że to pospolite 
ruszenie jest efektem szeroko 
zakrojonych działań marketin-
gowych. Tymczasem, w minio-
ny weekend wydarzyła się bar-
dzo ciekawa rzecz – restauracje 
w większości po prostu napisały 
posty na swoich Facebookowych 
profilach o tym, że wracają do 
gry. Część pokusiła się o stwo-
rzenie specjalnego wydarzenia 
z jakimś elementem „ekstra”. Tak 
naprawdę to goście „zrobili robo-
tę”. W komunikacji jest taka za-
sada „pierwszy zgarnia wszystko” 
i tak temat „odliczania do otwar-
cia gastronomii” będzie już nale-
żał do warszawskiej Hali Koszyki, 
przed którą 10 maja ustawiono 
zegar odmierzający czas do 15 
maja. Co ciekawe – news obiegł 
wszystkie branżowe media, ale 
na Facebookowe wydarzenie za-
reagowało w sumie ledwie 748 
osób. Dla porównania – na wyda-
rzenie „Nocny Market is the new 
back!” zaplanowane na 21 maja 
zapisało się już 14 tys. osób. 

Na potrzeby tekstu przeszłam 
przez Facebookowe profile ulu-
bionych restauracji/ komplek-
sów restauracyjnych – jakie kie-
runki komunikacji otwarcia do-
minowały? 
• Zdjęcia przygotowań do 

otwarcia ogródka/prac po-
rządkowych/zapełnionych 
ogródków (Morski Zając, Cały 
Gaweł, Autentyk – kuchnia 
i ludzie, The Cool Cat, ZaKładka 
Bistro de Cracovie);

• Wydarzenia na Facebooku 
(Hala Koszyki, Elektrownia Po-
wiśle, Viet Street Food, Scha-
bowy, La Maddalena, Baron 
the Family)

• Posty informacyjne – dotyczą-
ce obowiązujących restrykcji 
sanitarnych i przedsięwziętych 
przez restauracje środków 
ostrożności, reguł rezerwacji, 
dostępnego menu lub po pro-
stu o tym, że restauracja jest 
gotowa na otwarcie ogród-
ków; w przypadku komplek-
sów restauracyjnych wiado-
mość o tym, które lokale będą 
otwarte (Centrum Praskie Ko-
neser, Mąka i Woda, Dziurka 
od Klucza, La Sirena: The Me-
xican Food Cartel, Kieliszki na 
Próżnej) 

• Posty „dziękczynne” – podsu-
mowujące trudne miesiące, 
dziękujące gościom za dotych-
czasowe wsparcie i zaprasza-
jące do korzystania z uroków 
ogródków. 
Siłą rzeczy (menu kompono-

wane na potrzeby dostaw nieco 
różni się od tego serwowanego 
regularnie) restauracje wpro-
wadziły nowości do swoich kart 
menu. Moją uwagę przyciągnęła 
kawiarnia Żona Krawca w War-
szawie, która symbolicznie po-
stanowiła przywitać swoich go-
ści tortem: Nie będzie przecięcia 
wstęgi i czerwonego dywanu ale 
... z okazji dzisiejszego otwarcia 
ogródków, Żona częstuje specjal-
nie przygotowanymi tortami! 

Wszyscy chcemy być optymi-
stami i wierzyć, że gastronomia, 
jako element kultury miejskiej, 
zmierza w dobrym kierunku 

i wraca na właściwe tory. Warto 
jednak pamiętać, co wyróżnia re-
stauracje, które wytrwały okres 
ograniczonej działalności. 

Gastronomia to biznes jak każ-
dy inny i rządzi się podobnymi 
prawami – złote zasady komu-
nikacji są niezależne od branży. 
Wśród konceptów gastronomicz-
nych, które wytrwały czas pande-
mii, można wyróżnić pewne po-
wtarzalne wzorce postępowania, 
takie jak:
• Pozostawanie w kontakcie ze 

swoimi gośćmi i autentyczność 
w relacjach z nimi – pokazywa-
nie, z czym się borykamy w so-
cial mediach, odręczne liściki 
dołączane do zamówień, re-
agowanie na uwagi dodawane 
przez gości do zamówień online 
to tylko kilka przykładów. Per-
sonalizacja to coś, co lojalizuje, 
dotyczy to tak samo zamówień 
on-line na kosmetyki jak i ga-
stronomii. Z wykształcenia je-
stem psychologiem i osobiście 
jestem zwolenniczką założenia, 
że dobra komunikacja zawsze 
jest szczera; 

• Szybkie reakcje, odważne de-
cyzje – z jednym „ale” – prze-
formatowanie dotychcza-
sowego profilu działalności 
(z restauracji na delikatesy do-
starczające produkty do złoże-
nia posiłku w domu), musi być 

spójne z DNA marki – goście 
szybko zwrócą uwagę, jeżeli 
jakieś działanie będzie „zgrzy-
tać”; 

• Docenianie – Twój zespół 
ciężko pracuje razem z Tobą, 
wspólnie przeżyty kryzys po-
trafi wzmocnić więzi;

• Analizowanie swoich moc-
nych stron i stawianie na swo-
je atuty – planuj nowe usługi 
i rozwiązania, wykorzystaj każ-
dą okazję, by zaskoczyć czymś 
swoich gości, obserwuj ich 
oczekiwania – sprawdzaj, co 
najchętniej zamawiają i wyjdź 
temu naprzeciw.
Czy faktycznie jest tak, że nie 

będzie już gastronomii, jaką zna-
liśmy wcześniej? Jakiego rodzaju 
doświadczeń goście będą teraz 
poszukiwać w restauracjach? 
Zmęczeni zamawianiem jedzenia 
na wynos, z radością wrócimy do 
fine-diningu, czy wręcz przeciw-
nie, misterny plating odszedł do 
lamusa, bo przyzwyczailiśmy się 
do comfort foodu? Na odpowie-
dzi na te pytania przyjdzie nam 
jeszcze poczekać, tymczasem – 
wspierajmy restauracje, które do 
nas wróciły. I bądźmy jak filmo-
wa Amélie Poulain – przyłapuj-
my ludzi na tym, co robią dobrze 
i mówmy im o tym! Twoja ulubio-
na restauracja potrzebuje teraz 
ciepłych słów w social mediach.

O AUTORZE

Z wykształcenia jest psychologiem, z zawodu PR-owcem z solid-

nym gastronomicznym backgroundem – ma sześcioletnie doświad-

czenie w pracy w stołecznej gastronomii. Choć nie planuję powrotu 

do branży, jak bumerang wraca do niej powiedzonko rzucone przez 

jednego z kolegów: Ada może wyjść z gastronomii, ale gastronomia 

nigdy nie wyjdzie z Ady. W Garden of Words od dwóch lat jest odpo-

wiedzialna za operacyjną realizację projektów z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 
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PIZZERIA 
A PANDEMIA

Należą do tego rodzaju gastronomii,  
który stosunkowo dobrze radzi sobie w czasie 

locdownu. To w dużej mierze zasługa od dawna 
rozwiniętej sprzedaży z dostawą do klienta. 
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Pizzeria Stopiątka
Marcin Ciesielski, właściciel

Pizza to produkt, który od 
wielu lat był sprzedawany 
na telefon. Klienci kojarzą 

ją z dowozem, przez co pandemia 
nie wymusiła na pizzeriach prze-
organizowania biznesu. Pizzerie 
mają łatwiej, dysponując zaple-
czem logistycznym lub korzystając 
z usług firm zewnętrznych dowo-
żących jedzenie. Nie ma co porów-
nywać ich sytuacji do tradycyjnych 
restauracji, których dania tracą na 
wartości w dostawie i najlepiej 
smakują na talerzu podanym pro-
sto z kuchni. Głównym elementem 
naszego działania jest intensywny 
marketing w internecie oraz praca 
nad wysokim pozycjonowaniem 
Stopiątki w wyszukiwarce Google. 
Kampania przynosi efekt, co widać 
po wynikach zamówień. Od ubie-
głego roku sprzedaż przez kanał 
online wzrosła znacząco. Organi-
zujemy również promocje, co do-
datkowo napędza sprzedaż. Moto-
rem sprzedaży online i na telefon 
jest też zdalna praca i szkoła. 

Kryzys na pewno oczyści ry-
nek. Gastronomia to bardzo trud-
ny biznes, wymagający wielu wy-
rzeczeń.

W ostatnich latach rynek obfi-
tował w ogrom różnych restaura-
cji, które w dużej mierze powstały 
pod wpływem mody. Według 
mnie największą szansę na prze-
trwanie pandemii mają przede 
wszystkim prawdziwi restaura-
torzy i ludzie, którzy mądrze bu-
dowali swoje biznesy. Moim zda-
niem przyszłość gastronomii bę-
dzie należała do dużych sieci oraz 
rodzinnych restauracji z kuchnią 
o najwyższej jakości, tworzonej 
z pasją, trochę jak we Włoszech, 
czy w Hiszpanii. Jestem opty-
mistą w przypadku naszej sieci 
Stopiątka. W ciągu ostatniego 
roku od początku pandemii wielu 
naszych franczyzobiorców otwo-
rzyło drugą i kolejną pizzerię. 
Przedsiębiorcy korzystają z niż-
szych cen najmu oraz większej 
ustępliwości negocjacyjnej wła-
ścicieli nieruchomości. W sumie 
w czasie pandemii otworzyliśmy 
18 nowych placówek. Z powodu 
COVID-19 nie zamknęliśmy ani 
jednej naszej pizzerii. To przede 
wszystkim zasługa naszych fran-
czyzobiorców, którzy w tym 
czasie postanowili wykorzystać 

szanse jakie dała nam kryzyso-
wa sytuacja na rynku. Jak mówi 
mądre powiedzenie „kiedy wieje 
silny wiatr, jedni stawiają mury, 
a inni budują wiatraki”. Stopiątka 
cały czas buduje, a rok 2021 może 
być dla nas rekordowy, jeśli cho-
dzi o ilość podpisanych nowych 
umów franczyzowych. 

Od zeszłego roku rozwijamy 
również nasz drugi koncept Sto-
piątka Fabryka. To półautoma-
tyczny system wypieku pizzy, 
który opiera się na organizacji 
pracy podobnie jak przy taśmie 
produkcyjnej w fabryce. Pomysł 
na kompaktową pizzerię poja-
wił się, gdy na rynku brakowało 

pracowników. Stworzyliśmy więc 
model, gdzie funkcja pracowni-
ka ogranicza się tylko do obsługi 
urządzeń i wydawania klientom 
zamówień. Koncept sprawdza się 
również w czasach pandemii – 
nie ma sali konsumpcyjnej i kon-
centruje się na sprzedaży pizzy 
na wynos. Wszystko odbywa się 
bezkontaktowo z zachowaniem 
standardów higieny i bezpieczeń-
stwa. Pierwsze dwa punkty pilo-
tażowe już funkcjonują w Gdań-
sku i Warszawie. Kolejne pojawią 
się w najbliższych miesiącach. 
Myślę, że do końca 2021 roku 
powiększymy sieć o pięć nowych 
punktów. 

Papa John’s
Joanna Zawada, Marketing Director, Grzegorz Ziarek, dyrektor zarządzający

Dla lokali sieci Papa Joh-
n’s okres pandemii był 
nie lada wyzwaniem. Na 

pewno znaleźliśmy się w lepszej 
pozycji na starcie, niż wiele innych 
lokali, z racji tego, że nasz model 
biznesowy od samego początku 
zakładał koncentrację na dosta-
wach. Dzięki temu zarówno samo 
przejście na wyłącznie taki model 
działania, jak i związany z tym spa-
dek obrotów, nie były aż tak nagłe 
i drastyczne. Jedynie dwa lokale 
typowo dine-in, dodatkowo zloka-
lizowane w zagłębiach biurowych, 
odczuły skutki pierwszego lock-
downu znacznie mocniej. 

Z racji tego, że jesteśmy 
małą organizacją w Polsce, 
bardzo szybko zaczęliśmy 
wprowadzać niezbędne 
zmiany i planować kolejne 
kroki, a dzięki globalnemu 
wsparciu mieliśmy dostęp do 
najlepszych praktyk i pomy-
słów z całego świata.

Jako pierwsza sieć w War-
szawie momentalnie wpro-
wadziliśmy dostawy bezkon-
taktowe, dzięki nawiązaniu 
współpracy z PayU urucho-
miliśmy nowe opcje bezpiecz-
nych płatności online, skon-
centrowaliśmy się na dalszym 

OD KUCHNI
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Bonduelle Food Service
Agnieszka Mazurek, Marketing & Key Account Manager

Badania jednoznacznie 
wskazują, że pizza była kul-
towym daniem roku 2020 

i to na całym świecie. Można śmiało 
stwierdzić, że lockdown pizzeriom 
nie zaszkodził i fakt, że w swoim 
DNA pizzerie miały i maja dostawy, 
spowodował, że były kanałem od-
pornym na covidowy kryzys.

Firma Bonduelle Food Servi-
ce dostrzegła tę szansę i dlatego 
wdrożyliśmy projekt skierowany 
do pizzerii. Z naszej bardzo szero-
kiej oferty wyselekcjonowaliśmy 
produkty, które pozwoliły przygo-
tować kilkanaście różnych propo-
zycji pizzy opartych na dodatkach 
warzywnych. Każda pizza została 
przygotowana w rzeczywistych 
warunkach pizzerii, aby sprawdzić 

jak się z produktami pracuje, jak 
zachowują się w piecu, jak wa-

rzywa wygląda-
ją i smakują po 
upieczeniu. Efek-
ty? Doskonałe! 
Wizualne i sma-
kowe. 

Warzywa gril-
lowane czyli ba-
kłażany, cukinia, 
papryka i cebula, 
warzywa pod-
smażane takie jak 
złocista cebulka 
czy duet papryki 
oraz brokuły mini, 
kukurydza i kurki 
to tylko niektóre 
produkty, które 

zostały użyte w projekcie i które 
mogą być inspiracją do tworzenia 
przez pizzerie własnych receptur.

Oczywiście klasyczne smaki 
są niezmiennie najbardziej po-
pularne, jednocześnie klienci za-
uważają wzrost zainteresowania 
opcjami wegetariańskimi. Wy-
nika to z aktualnie dynamicznie 
rozwijających się trendów ryn-
kowych, wśród których jest dieta 
oparta na produktach roślinnych. 
A wybór dodatków, który my 
możemy zaoferować, jest bardzo 
szeroki. Z estetycznego punk-
tu widzenia składniki na pizzę 
powinny być kolorowe i różno-
rodne. Biorąc po uwagę aspekt 
logistyczny dodatki powinny 
być łatwo podzielne, łatwe do 

zważenia i łatwe do przechowy-
wania. 

Wszystkie proponowane 
przez nas składniki mogą być 
użyte również do przygotowania 
sałatek, czy makaronów, które 
często spotykamy w menu piz-
zerii. Taka szerokość zastosowań 
jest niezmiernie ważna ze wzglę-
du na często ograniczoną po-
wierzchnię do przechowywania 
surowców w lokalu, a z drugiej 
strony na potrzebę minimalizacji 
odpadów.

Z prawdziwą satysfakcją mo-
żemy powiedzieć, że projekt dzia-
ła, bo pizza z grillowanymi bakła-
żanami i cukinią u jednego z na-
szych klientów po kilku dniach 
znalazła się w top sprzedaży.

OD KUCHNI

wzmacnianiu bezpieczeństwa 
zarówno naszych pracowników, 
jak i klientów. Angażowaliśmy się 
też w akcje pomocowe dedyko-
wane medykom czy seniorom. 
Od strony biznesowej szukaliśmy 
wspólnych rozwiązań z naszymi 
dostawcami czy zarządcami nieru-
chomości. Ograniczenie kosztów 
było niezwykle ważne dla naszego 
funkcjonowania. 

Dodatkowe działania marke-
tingowe sprawiły, że zaintereso-
wanie pizzą i naszą marką rosło. 

Generalnie, pizza od lat króluje 
w zestawieniach najpopular-
niejszych potraw, szczególnie 
w dowozie/zamówieniach onli-
ne. Staraliśmy się na tym budo-
wać, np. zacieśniając współpra-
cę z agregatorami. W przeciągu 
roku wprowadziliśmy też wiele 
nowości, jak np. Pizzę Domo-
wą, nowe pizze wegańskie, le-
gendarne smaki z USA – Philly 
Cheesesteak a ostatnio pizzo-
-kanapki Papadias. Działo się 
naprawdę sporo, a dokładając 

do tego regularne atrakcyjne 
promocje i pełne zaangażowa-
nie zespołu – rok zamknęliśmy 
z pozytywnymi wynikami sprze-
daży LFL (rok do roku, te same 
lokale). 

Właśnie w połowie 2020 roku 
podpisaliśmy pierwszą umowę 
franczyzową, a w przeciągu kilku 
miesięcy kolejne, dzięki czemu 
otworzyliśmy w marcu nowy lo-
kal we Wrocławiu. Na przestrzeni 
ostatnich miesięcy jako central-
ny HUB angażowaliśmy się także 

w rebranding niemieckiej sieci 
UNO na Papa John’s, która prze-
biega niezwykle dobrze. 

To sprawia, że z optymizmem 
patrzymy na kolejne miesiące, 
pracując nad pozyskaniem kolej-
nych franczyzobiorców, wprowa-
dzaniem innowacji i wzmacnia-
niem marki Papa John’s. Mamy 
też przed sobą kilka dużych pro-
jektów strategicznych, wykracza-
jących poza nasz rynek, czeka nas 
więc niezwykle intensywny okres 
rozwoju.
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W 2021 roku i w kolejnych latach firmy z branży 
żywności i napojów będą tworzyć rozwiązania 

wspierające psychiczny i emocjonalny dobrostan 
konsumentów, zaspokajać nowe potrzeby związane 
z wartością i wykorzystywać marki do celebrowania 

tożsamości konsumentów – wynika z Raportu 
„Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów” 

firmy Mintel. A jakie trendy i oczekiwania gości 
względem gastronomii wskazują szefowie kuchni?

CO NA 
TALERZACH?

OD KUCHNI

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  kwiecień-maj38



Pandemia przyspieszyła rozwój 
trendu zdrowego odżywiania
JOLANTA PIOTROWSKA, SZEFOWA KUCHNI NYX HOTEL WARSAW

Im wyższy standard hotelu, 
tym większe wymagania go-
ści. Od oferty gastronomicz-

nej czterogwiazdkowców goście 
oczekują wyszukanej, oryginalnej 
oferty, posiłków będących ucztą 
zmysłów. Dania muszą być nie 
tylko smaczne, ale też aroma-
tyczne i estetycznie podane. Jeśli 
chodzi o wybór potraw, powi-
nien zostać skomponowany tak, 

by zaspokoić dwie, wydawałoby 
się pozostające w sprzeczności 
potrzeby gości. Z jednej strony 
oczekują , że podane dania trafią 
w ich gust, a więc będą czymś, co 
lubią i do pewnego stopnia znają. 
Z drugiej, liczą na element zasko-
czenia, na coś nowego, z czym 
nie zetknęli się nigdy wcześniej. 
Stawia to szefów kuchni przed 
dużym wyzwaniem. Korzystając 

bogatego doświadczenia po-
szczególnych członków naszego 
zespołu szefów kuchni i kucha-
rzy, w NYX Hotel Warsaw, pora-
dziliśmy sobie z nim, stawiając na 
unikalne połączenia różnych pro-
duktów i smaków. Czerpiemy przy 
tym z rozwiązań kuchni polskiej 
i izraelskiej, wykorzystując jako 
inspiracje nie tylko standardowe, 
znane każdemu dania obydwu 

tradycji kulinarnych, ale także te 
mniej popularne. 

Pandemia z pewnością wpły-
nęła na oczekiwania gości wo-
bec oferty gastronomicznej re-
stauracji, nie tylko hotelowych. 

OD KUCHNI

Goście oczekują lokalnych produktów 
PAWEŁ SUCHENEK, SZEF KUCHNI CROWNE PLAZA I HOLIDAY INN W KOMPLEKSIE THE HUB 

W dzisiejszych czasach 
goście są bardzo 
świadomi. Swobod-

ny dostęp do internetu pozwala 
śledzić trendy, jakie obowiązują 
w gastronomii. Biorą również 
pod uwagę inne czynniki, np. czy 
restauracja hotelowa ma wpływ 
na środowisko, czy używa bio-
degradowalnych opakowań, czy 
używane produkty są ekologicz-
ne, jakie jest ich pochodzenie itp.

Goście powoli przestają po-
strzegać restaurację hotelową 
jako bezimienny dodatek do 

działalności obiektu, wręcz prze-
ciwnie. Zaczyna być wabikiem dla 
potencjalnie nowych gości, którzy 
przy okazji korzystają z noclegu.

Goście oczekują lokalnych pro-
duktów wiadomego pochodzenia, 
wysokiej jakości usług i uczciwej 
ceny. Wymagają także nieprze-
ciętnej atmosfery oraz spersona-
lizowanego podejścia, które my 
oczywiście oferujemy.

Na śniadaniach nie może za-
braknąć przede wszystkim dobrej 
jakości produktów. Skończyły się 
czasy, kiedy ilość, czy duży wybór 

były jedynym wyznacznikiem 
dobrego śniadania. Podczas 
naszych śniadań stawiamy 
przede wszystkim na jakość. 
Informujemy naszych gości 
o tym, skąd pochodzą nasze 
produkty. Od jajek ekologicz-
nych (tylko takich używamy) 
po produkty bio, takie jak 
owsianka, płatki śniadaniowe 
czy jogurty, a sery i wędliny 
w naszej ofercie są rzemieśl-
nicze, od nagradzanych pro-
ducentów.

Kolejną rzeczą jest oferta 
śniadaniowa dla wegetarian 
i wegan, która jest w dzisiej-
szych czasach niezbędna. 
W naszej ofercie można zna-
leźć różnego rodzaju smoothie 
owocowe, bataty z bio grano-
lą i pierzgą, czy tosty z jarmużu 
i awokado.

Jeżeli chodzi o sam hotel 
i przyrządzane w nim posiłki 
to niewiele. Kuchnie hotelowe 
zawsze szczyciły się wysokimi 
standardami, jakościowymi i sa-
nitarnymi. Posiłki dostarczane 
do pokoi zawsze (nawet przed 
pandemią) były odpowiednio za-
bezpieczone podczas transportu. 

Sama oferta room service’u czę-
ściowo się zmieniła (rozszerzy-
ła) z powodu braku możliwości 
korzystania z restauracji hotelo-
wych, gdzie ta oferta często była 
bogatsza.

Pojawiły się też oferty cate-
ringu zewnętrznego oraz różnego 
rodzaju oferty na wynos (chociaż-
by ostatnio, przy okazji Wielkano-
cy), z których można zamówić do 
domu kompletny zestaw dań, np. 
obiad na świąteczny stół.

kwiecień-maj  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 39



OD KUCHNI

Klasyczne dania wrócą do łask
KACPER WALICZEK, SZEF KUCHNI HOTEL MIKOŁAJKI LEISURE & SPA

W czasach pandemii 
jedną z najważniej-
szych kwestii, którą 

muszą zapewnić restauracje ho-
telowe, to bezpieczeństwo. Ro-
zumiane, jako higiena w obszarze 
przygotowywanych potraw, jak 
również pod względem zdrowia 
pracowników kuchni i restauracji, 
po bezpieczeństwo w obszarze 
serwowania i dostarczania posił-
ków, czy to do stołów, czy też do 
pokoi. Reżim sanitarny i wytyczne 
dotyczące liczby osób dopusz-
czalnych na metr kwadratowy 

w lokalach raczej prędko nie prze-
staną obowiązywać, dlatego przy 
zachowaniu najwyższego pozio-
mu higieny, będziemy dokładać 
wszelkich starań, aby oferować 
komfort podczas pobytu w na-
szych restauracjach, żeby nikt 
z naszych gości nie czuł się przy-
tłoczony obostrzeniami, ale jed-
nocześnie był świadomy wyso-
kich standardów bezpieczeństwa, 
jakie gwarantujemy podczas po-
bytu w naszym hotelu. 

Z niecierpliwości czekamy na 
otwarcie rynku gastronomiczne-

go, co sprawi, 
że nasi goście 
chętnie wrócą 
do ulubionych 
miejsc, za któ-
rymi najbar-
dziej tęsknili. 

W kontek-
ście trendów, 
jakie pojawiają 
się w gastro-
nomii, to coraz 
częściej zwra-
ca się uwagę 
na potrzebę 

oferowania comfort food, czyli 
jedzenia, które wywołuje w nas 
pozytywne emocje i przywołu-
je dobre, ciepłe wspomnienia. 
Tym samym, klasyczne da-
nia, od których odchodziliśmy 
w ostatnich latach, wrócą do 
łask, także warto jest je mieć 
w swojej ofercie.

To, co czeka organizację bu-
fetów śniadaniowych po pande-
mii, to zwrócenie szczególnej uwa-
gi na zdrowe i sezonowe, lokalne 
produkty. Świeże, niestandardowe 
napoje takie, jak kwas chlebowy, 
sok z kapusty czy zakwas bura-
czany powinny pojawić się obok 
klasycznych soków, a wyroby z lo-
kalnych wędzarni, piekarni, pasiek 
i gospodarstw rolnych przybliżą 
naszym gościom produkty z da-
nego rejonu i pozwolą docenić ich 
wysoką jakość.

Z badań wynika, że do 2021 
roku już ponad 20 proc. Polaków 
przeszło na wegetarianizm, a ta 
liczba rośnie wraz z wchodzeniem 
w dorosłość osób z młodszego 
pokolenia. Dziś oferta wegeta-
riańska i wegańska nie powinna 

być dodatkiem do bieżącego 
menu, ale jego istotną częścią. 

Lockdown przyśpieszył rów-
nież migrację rynku gastrono-
micznego do sieci, gdzie powstały 
sklepy z wyrobami danej restau-
racji i gotowe pakiety do łatwego, 
samodzielnego przygotowania 
dań w domu. Obserwuję, że go-
ście doceniają pozytywną komu-
nikację i wychodzenie naprzeciw 
ich oczekiwaniom, szczególnie 
w dobie pandemii, kiedy tury-
styka jest tak mocno ograniczo-
na. Szybkie reagowanie na ciągłe 
zmiany i utrudnienia, jakie doty-
kają naszą branżę, to jedyny spo-
sób na przetrwanie w tych trud-
nych czasach.

Zostaliśmy zmuszeni do spędza-
nia czasu w domach, co spowodo-
wało, że wielu z nas zaczęło przy-
gotowywać posiłki samodzielnie. 
Mieliśmy okazję poeksperymen-
tować, korzystając z różnych 
produktów oferowanych na ryn-
ku i w konsekwencji sporo z nas 
przekonało się, jak ważna jest ja-
kość i pochodzenie tego, co jemy 
i serwujemy naszym najbliższym. 
Przyspieszyło to rozwój znane-
go już nam od dłuższego czasu 
trendu zdrowego odżywiania. 
Ludzie chętniej sięgają po owoce, 
warzywa, świeże zioła, nauczyli 
się zastępować mięso wysoko-
białkowymi produktami roślinny-
mi. Tego typu posiłki – zdrowe, 
ekologiczne, najwyższej jakości 

– chcą też zobaczyć na talerzach 
restauracyjnych.

Dodatkowo oczywiście, sytuacja 
pandemiczna, chęć wzmocnienia 
swojego organizmu odegrały waż-
ną rolę w obserwowanym zwro-
cie ku zdrowiu. W tym kontekście 
ważne jest także bezpieczeństwo 
samego serwisu. Goście są świado-
mi ryzyka związanego z COVID-19, 
oczekują więc zachowania najwyż-
szych standardów higieny. W NYX 
Hotel Warsaw wszystkie posiłki 
podajemy w specjalnie zabezpie-
czonych opakowaniach. Kontakt 
z nimi ma tylko kucharz, który je 
przygotował.

Śniadanie to zapadająca w pa-
mięć chwila kontaktu gościa z ho-
telem. Wrażenia z tego posiłku 

są bardzo ważne dla wspomnień, 
które wyniesie z pobytu. NYX Ho-
tel Warsaw odwiedzają goście 
z różnych stron świata, z różnymi 
preferencjami kulinarnymi. Bufet 
śniadaniowy będzie zawierać sze-
roką gamę propozycji do wyboru: 
wiele rodzajów pieczywa, serów, 
produktów nabiałowych, a także 
wędlin i ryb oraz przygotowanych 
na rozmaite sposoby jaj. Będziemy 
częstować gości owocami w różnej 
postaci, warzywami, orzechami , 
nasionami i ziarnami zbóż a także 
kluczowymi w kuchni izraelskiej 
humusami i shakshuką. Chce-
my zadowolić nawet najbardziej 
wymagających gości, dlatego też 
podczas śniadań, będzie można 
zamówić własną wersję posiłku. 

W specjalnie wydzielonej strefie 
„life-cooking” nasi kucharze posta-
rają się spełnić fantazje kulinarne 
gości.

W pracy w kuchni bardzo waż-
ne jest nastawienie. Nasz zespół 
to grupa starannie dobranych spe-
cjalistów, których łączy nie tylko 
ogromna wiedza i bogate doświad-
czenie, ale też miłość do swojej 
pracy. Każdemu z nas zależy, by 
czas spędzony wspólnie w kuchni, 
przebiegał w przyjaznej, otwartej 
atmosferze. Wierzymy, że dzielo-
na przez nas radość ze współpracy 
i współtworzenia, przekłada się na 
pozytywne doznania naszych go-
ści. Kierujemy się zasadą, że posiłek 
przygotowany z zaangażowaniem 
i miłością smakuje lepiej.
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FIRMA BEZ PLASTIKU, 
czyli droga do wyeliminowania 

tworzyw sztucznych w SODEXO

Marka poinformowała, że wycofuje plastikowe artykuły 
jednorazowego użytku na rzecz zrównoważonych 

odpowiedników. Tym samym, Sodexo stało się największym 
podmiotem z branży cateringowej w Europie, który podjął 

takie zobowiązanie. 

MONIKA BENTKOWSKA, COUNTRY PRESIDENT 
MONIKA DROŹDZIAK, DYREKTOR DS. ZAKUPÓW I LOGISTYKI 

SODEXO POLSKA
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W Polsce Sodexo zaprze-
stało użycia plastiko-
wych artykułów jed-

norazowego użytku w ponad 40 
restauracjach. Jako pierwsze wy-
cofane zostały produkty z pięciu 
kategorii: plastikowe sztućce, tale-
rze, mieszadełka, słomki i torby.

Monika Bentkowska, Country 
President Sodexo Polska mówi: Ob-
sługując ponad 100 milionów kon-
sumentów na całym świecie, mamy 
świadomość roli, jaką odgrywamy 
w globalnych staraniach na rzecz 
ograniczenia stosowania tworzyw 
sztucznych. W ofertach dla klien-
tów, jak i w całej naszej działalno-
ści stosujemy podejście oparte na 
gospodarce zrównoważonej, dbając 
o to, aby wszystkie odpady mogły 
być ponownie wykorzystane.

Eliminacja tworzyw sztucznych 
to złożony proces, poprzedzony 
długotrwałymi przygotowaniami.  
– Do zmiany opakowań plastiko-
wych na ekologiczne przygotowy-
waliśmy się już od dawna – mówi 
Monika Droździak, dyrektor ds. za-
kupów i logistyki w Sodexo Polska. 
Cały proces globalnie rozpoczął 
się niemal trzy lata temu, w 2018 
r. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak 
duży mamy wpływ na środowisko 
i jak istotne jest prowadzenie biz-
nesu w oparciu o zrównoważoną 
gospodarkę – dodaje.

 – W Polsce zaczęliśmy proces 
wymiany opakowań od uzgodnień 
z klientami, dla których ten aspekt 
był równie ważny, jak dla Sodexo. 
Zaproponowaliśmy im stopniowe 
zastępowanie plastiku produkta-
mi pochodzenia naturalnego. Już 
w latach 2018/2019 udało nam się 

zredukować użycie opakowań pla-
stikowych u kilku dużych klientów. 
Proces wymagał ścisłej współ-
pracy wielu podmiotów. Dzięki 
zaangażowaniu naszych dostaw-
ców, udało się przygotować gamę 
produktów eko, będących świetną 
alternatywą dla plastikowych po-
przedników – komentuje przebieg 
działań Monika Droździak.

Droga do wyeliminowania pla-
stiku to także współpraca między 
zespołami. W tak szerokim i zna-
czącym przedsięwzięciu, jakim 
jest rezygnacja z użycia tworzyw 
sztucznych, uczestniczą niemal 
wszystkie działy firmy. Współpra-
ca odbywa się także na szczeblu 
globalnym, między oddziałami 
firmy z różnych krajów. Jak mówi 
Monika Droździak: – Sodexo za-
angażowało w ten proces wiele 
osób z działów zakupów z Polski, 
ale również naszych specjalistów 
globalnych, lokalny dział operacji, 

O AUTORACH

Monika Bentkowskaod 20 lat aktywna zawodowo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dołączyła 
do Sodexo w 2011 r. W 2016 r. przejęła stanowisko dyrektora HR w wcześniejszym regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej (CEE). ,a w 2018 r., objęła W maju 2021 r. objęła stanowisko Regional Director Diversity & 
Inclusion Continental Europe. Od czerwca 2020 r. pełni równolegle funkcję Country President Poland. 

Monika Droździak od ponad 20 lat aktyw na zawodowo w obszarze zakupów. Dołączyła do Sodexo 
w 2019 r., gdzie zajmuje stanowisko Purchasing & Logistics Director. Kieruje działem zakupów, nadzorując 
współpracę z ponad 4 tys. dostawców. 

niezbędne było też wsparcie 
działu marketingu. Każdy miał do 
odegrania istotną rolę. Nieocenio-
na był również ekspercka wiedza 
zarówno naszych wewnętrznych 
specjalistów, jak i specjalistów ze 
strony partnerów zewnętrznych. 
To właśnie know-how umożliwiło 
płynny przebieg całego procesu.

Dla Sodexo rezygnacja z pla-
stiku oznacza również zmianę 
opakowań. Dzięki wieloletnim re-
lacjom z dostawcami, firma mo-
gła skorzystać z oferty obecnych 
dostawców. Byli już przygoto-
wani na wejście wspólnie z nami 
na ścieżkę przyjazną środowisku 
– mówi dyrektor ds. zakupów i lo-
gistyki w Sodexo Polska. Wybór 
padł na opakowania jednoskład-
nikowe, czyli takie, których recyc-
ling jest prosty dla odbiory koń-
cowego. Aby opakowania były 
jak najłatwiejsze do segregacji, 
zdecydowano się m.in. nie łączyć 

papieru z PLA. Choć oba produk-
ty należą do surowców ekolo-
gicznych, biodegradacja każdego 
z nich wymaga innych warunków. 

Działania firmy na rzecz śro-
dowiska mają o wiele szerszy wy-
miar. Sodexo Polska, jako jeden 
z pierwszych podmiotów na rynku 
(w 2016 r.), zrezygnowało z wyko-
rzystywania jajek pochodzących 
z chowu klatkowego. Firma kupuje 
ryby wyłącznie ze zrównoważo-
nych połowów. Od lat promuje też 
zdrowe i zbilansowane żywienie. 
Już w kwietniu w naszych restau-
racjach rozpoczynamy akcję pro-
mującą produkty spożywcze po-
chodzenia roślinnego – Future 50 
Foods – mówi Monika Droździak. 
Jeśli tylko możemy zmniejszać 
nasze niekorzystne oddziaływa-
nie na planetę – robimy to. Troska 
o środowisko to globalny obowią-
zek, który jako firma traktujemy 
bardzo poważnie – podsumowuje. 

Zmieniamy się na eko
URSZULA OLECHNO, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA KOKU SUSHI 

Na przełomie maja 
i czerwca nasze nowe 
opakowania poja-

wią się we wszystkich loka-
lach sieci. Ekozmiana dotknie 
także identyfikację wizualną 

marki. W komunikacji do czer-
ni dołączy zieleń, nawiązująca 
do natury oraz składników, z ja-
kich przygotowuje się sushi. 
Nowe opakowania Koku Sushi są 
stworzone z biodegradowalnej 

trzciny cukrowej oraz papieru 
i zastąpią plastikowe pudeł-
ka. Pandemia odwróciła nieco 
uwagę społeczeństwa od pro-
blemów środowiska naturalne-
go. W branży gastronomicznej 
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Naturalność, ekologia i rośliny oczyszczające 
powietrze towarzyszą nam od początku
AGNIESZKA HEXEL, BRAND MANAGER ORZO PEOPLE-MUSIC-NATURE

Pandemia przede wszyst-
kim wymusiła na ga-
stronomii dostosowanie 

się do rynku delivery. Masowo 
zwiększyła się także produkcja 
opakowań jednorazowych i pla-
stikowych sztućców. Rękawiczki 
wykorzystywane są przez każ-
dego pracownika – nie tylko na 
zapleczu kuchennym. Genero-
wanie takich odpadów znacząco 
wzrosło na całym świecie. ORZO 
people-music-nature już w trak-
cie tworzenia konceptu postawiło 
na naturalność, ekologię i rośliny 
oczyszczające powietrze. Walka 
z plastikiem, zanieczyszczeniem 
powietrza i marnowaniem jedze-
nia towarzyszą nam od dłuższego 
czasu. W zeszłych latach wprowa-
dziliśmy biodegradowalne opa-
kowania i rozwiązania zero-wa-
ste. Walczymy z marnowaniem 

jedzenia wykorzystując więk-
szość odpadów. Jeszcze na dłu-
go przed pandemią podjęliśmy 
współpracę z zewnętrzną firmą 
specjalizującą się w projektach 
doradczo – wdrożeniowych w ob-
szarze pomiaru i redukcji food 
waste. Z dużą dokładną zbada-
liśmy resztki poprodukcyjne na 
kuchni – ilość, strukturę i wartość 
niedojedzonej żywności przez 
gości. Ponadto wykryliśmy błędy 
popełniane przez kucharzy. Do 
tworzenia menu podchodzimy 
holistycznie i kompleksowo, przy-
kładając wagę nie tylko do aktu-
alnych trendów rynkowych i po-
trzeb konsumentów, ale także do 
niezbędnej analityki. Każdy krok 
jest bardzo przemyślany, a menu 
tworzymy miesiącami. W trakcie 
lock-downu pracujemy nad jesz-
cze lepszą jakością serwowanych 

dań. W nowym menu ORZO pe-
ople-music-nature składniki będą 
pochodzić od lokalnych dostaw-
ców, część z nich będzie certyfiko-
wana bio pochodzeniem, a jedyne 
jajka, z który będziemy korzystać, 
to ekologiczne „0”. Chleb do no-
wych śniadań wypiekany będzie 
na miejscu, a dania podawane 
będą na zastawie najwyższej ja-
kości – wyprodukowanej w pol-
skich manufakturach (m.in. w Bo-
lesławcu). Po zniesieniu lock-do-
wnu w odświeżonym menu pozo-
staną najbardziej flagowe dania, 
jak ORZO Carbonara czy ORZO 
Burger. Jednak każdą pozycję 
ulepszymy poprzez wprowadze-
nie jeszcze lepszej jakości. Z kolei 
ORZO Cocktail Bar przedstawi 
nowe koktajle zero-waste, takie 
jak Lasferatu (gdzie do dekoracji 
użyty zostanie burak, wcześniej 

wykorzystany w infuzji Bittersa 
i Wermutu) i Gaya (serwowana na 
aromatycznej piaskownicy stwo-
rzonej z ususzonych skórek cytry-
nowych). Sytuacja pandemiczna 
tylko utwierdziła nas w przeko-
naniu, iż idziemy słuszną drogą, 
a stawianie na ekologię, natural-
ność i zdrowie jest już nie tylko 
trendem, a także koniecznością. 

widać to wyraźnie – zamówie-
nia w większości pakowane są 
w jednorazowe pojemniki z two-
rzywa sztucznego, a to generuje 
większą ilość śmieci w przyro-
dzie. Dlatego my postanowiliśmy 
nie czekać na lepsze czasy, ale 
zacząć działać już dziś. Wspólnie 
z naszym partnerem bizneso-
wym firmą UNI-PACK od roku 
szukaliśmy najlepszych rozwią-
zań. W efekcie powstały nasze 
designerskie opakowania, które 
są ekologiczne – można je pod-
dać recyklingowi lub biodegra-
dacji. Tego lata wprowadzamy je 
do wszystkich lokali naszej sieci. 
Mamy nadzieję, że klienci z en-
tuzjazmem przyjmą taką formę 
podania sushi.

Nowe opakowania na zupę 
oraz na potrawy Koku Sushi po-
wstają z papieru, który nie prze-
cieka i jest odporny na działanie 
wilgoci. Z papieru produkowane 

są także torby i serwetki. Sosjer-
ka to natomiast produkt wyko-
nany z trzciny cukrowej, który 
jest w całości biodegradowalny. 
Opakowanie jest sztywne, odpor-
ne na wilgoć i temperaturę oraz 
neutralne smakowo. W przypad-
ku sosów, takich jak sweet chilli, 
teriyaki czy ponzu, czyli sosów 
dodawanych do niektórych z po-
zycji z karty menu lub zamawia-
nych oddzielnie, sosjerki będą pa-
kowane wraz z naklejką z nazwą 
smaku, co pomoże gościom w ich 
identyfikacji. Jedynym elemen-
tem, który jeszcze nie uległ eko-
ewolucji, jest buteleczka do sosu 
sojowego. Nadal szukamy najlep-
szego rozwiązania, które byłoby 
jednocześnie przyjazne dla śro-
dowiska, ale też w odpowiedni 
sposób zabezpieczało produkt. 

W kwestii opakowań do sosu 
sojowego – czekamy na pro-
pozycje. Mamy nadzieję, że już 

w najbliższym czasie zgłosi się do 
nas firma, która będzie w stanie 
zaoferować adekwatną opcję.

Znakiem rozpoznawczym su-
shi na wynos są z reguły przezro-
czyste okienka, przez które widać 
danie. My z nich całkowicie zre-
zygnowaliśmy, jednak w zamian 
otrzymujemy grafiki z nadrukiem 
gejszy – ważnym elementem 
identyfikacji wizualnej marki. Do-
datkowo na każdym pojemniku 
jest miejsce do wpisania nazwy 
dania czy zestawu, co ułatwi 
rozpoznanie tego, co znajduje 
się w środku. Co ważne, pełen 
nadruk znajduje się także na tor-
bach, które dzięki temu zabiegowi 
zyskały wyjątkowy charakter.

Sushi to danie, które kojarzy 
się z elegancją i precyzją. Zależa-
ło nam na tym, aby goście, któ-
rzy odbierają swoje zamówienia, 
nadal czuli ten klimat. Zadbanie 
o względy estetyczne było więc 

dla nas równie ważne, co użycie 
bardziej ekologicznych materia-
łów. Odmienioną szatę graficz-
ną będzie można zobaczyć tak-
że w komunikacji sieci, przede 
wszystkim w mediach społeczno-
ściowych oraz karcie menu.

Będzie bardziej zielono, rado-
śnie i optymistycznie. Za nami 
ciężki okres, który wielu z nas 
chce zostawić za sobą. Wiosna 
niesie jednak za sobą dużo na-
dziei. Wierzymy, że już niedługo 
przyjdzie czas na odbudowy-
wanie nadszarpniętych relacji, 
pierwsze spotkania z przyjaciół-
mi czy zjazdy rodzinne. Chcemy 
towarzyszyć naszym klientom 
w tych chwilach, które po pan-
demicznych przejściach, mogą 
smakować wyjątkowo dobrze. 
Z niecierpliwością czekamy też na 
całkowite otwarcie naszych re-
stauracji. Przygotowania do tego 
dnia idą u nas pełną parą.
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BARMAN

Jeżeli miałoby powstać zestawienie likierów, których brak 
na barowej półce potrafi bardzo doskwierać, wśród wyboru 

barmanów na pewno znalazłoby się maraschino. 

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

Likiery
Maraschino
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Maraschino nie jest 
typem likieru szero-
ko rozpoznawalnym 

w Polsce. W koktajlach jego do-
datek jest zwykle niewielki. Jed-
nak to właśnie intensywny i cha-
rakterystyczny smak maraschino 
decyduje o finalnym charakterze 
wielu kultowych kompozycji. 

Według przepisów Unii Euro-
pejskiej Maraschino (lub Marra-
squino bądź Maraskino) jest bez-
barwnym likierem o smaku nada-
wanym głównie przez destylat 
z wiśni marasca lub przez produkt 
wytworzony w drodze macero-
wania wiśni lub ich części w al-
koholu etylowym pochodzenia 
rolniczego lub w destylacie wiśni 
marasca. Minimalna zawartość 
cukru to 250 g na litr, a zawartość 
alkoholu nie może być mniejsza 
niż 24 proc. obj.

Wiśnia maraska (Prunus cera-
sus var. marasca) to gatunek po-
chodzący z Dalmacji. Uprawiany 
jest też w innych rejonach świata 
o łagodnym klimacie: w północ-
nych Włoszech, na Węgrzech, 
w południowej Bośni i Hercego-
winie oraz w Słowenii. Uprawy 
spotkamy również w Ameryce 
Północnej, dokąd sadzonki spro-
wadzono z Europy. Owoce mają 
ciemną, praktycznie czarną bar-
wę. W smaku są kwaśne i lekko 
gorzkawe. Wykorzystywane są 
w przemyśle spożywczym głów-
nie do produkcji likierów oraz 
tzw. wisienek koktajlowych. Oj-
czyzną Maraschino jest Dalma-
cja, gdzie w warunkach domo-
wych, poprzez nalewy na wiśnie, 

wytwarzano takie trunki od bar-
dzo dawna. Komercyjna pro-
dukcja rozwinęła się szczególnie 
w okolicach miasta Zadar (włoska 
nazwa to Zara). Dziś głównymi 
ośrodkami produkcji są północne 
Włochy i Chorwacja. Który kraj 
jest prekursorem maraschino? 
Takie spory są nie do rozwiąza-
nia. Dalmacja w swoje burzliwej 
historii przechodziła z rąk do rąk. 
W interesującym nas okresie na-
leżała m.in. do Wenecji, Austrii 
(później Austro Węgier), Włoch, 
Jugosławii i Chorwacji. Pierwszą 
komercyjną wytwórnię w Zada-
rze otworzył w roku 1759 włoski 
kupiec Francesco Drioli. Fabbrica 
di Maraschino Francesco Drioli 
szybko odniosła sukces i z małej 
manufaktury przekształciła się 
w znaczącego producenta. Wyro-
by spod znaku Drioli serwowano 
na najlepszych, w tym królew-
skich, stołach. Przedsiębiorstwo 
wprowadziło butelki oplecione 
słomą (podobną zabieg stosuje 
dziś np. firma Luxardo). Prakty-
kowali to już wcześniej Wene-
cjanie – w celu ochrony bute-
lek przed stłuczeniem w czasie 
transportu. Zachęceni sukcesem 
pioniera swoje wytwórnie zaczęli 
zakładać inni mieszkańcy regionu. 
Do największych należały te za-
łożone przez Girolamo Luxardo 
(w 1821 r.) oraz Romano Vlahova 
(w 1861 r.). W wyniku bombar-
dowań Zadaru w czasie II wojny 
światowej większość zakładów 
wytwarzających maraschino ule-
gła zniszczeniu. Dalmacja weszła 
w skład komunistycznej Jugosła-
wii. Producenci przenieśli się do 
północnych Włoch, gdzie posa-
dzono nowe drzewa wiśniowe. 
Najwięksi producenci – Salghetti 
Drioli, Luxardo i Vlahov – prze-
nieśli się odpowiednio do Miry 
(koło Wenecji), Torreglii (koło 
Padwy) i Bolonii. Firma rodziny 
Drioli – najstarsza wytwarzająca 
maraschino i główny architekt 
dzisiejszej sławy tego likieru – nie 
przetrwała do naszych czasów. 
Po śmierci ostatniego członka 
rodu przedsiębiorstwo zostało 
wykupione i ostatecznie zniknęło 

z rynku w drugiej połowie XX w. 
Współcześnie triumfy ze swoim 
maraschino święci Luxardo, wielki 
konkurent Drioli sprzed lat. Likier 
ten znajdziemy w ofercie wielu 
innych producentów, m.in.: Mara-
ska, Bols, Giffard, Gabriel Boudier, 
Edmond Briottet.

Niezwykłym aromatem mara-
schino od dawna interesowali się 
barmani. Pojawia się w receptu-
rach takich klasycznych koktaj-
li jak: The Last Word, Aviation, 
Martinez czy Papa Doble (He-
mingway Special Daiquiri). Ten 
ostatni to połączenie dużej porcji 
rumu, świeżego soku z grejpfruta, 
limonki i niewielkiej ilości ma-
raschino. Nazwa nie jest przy-
padkowa – kiedy słynny pisarz, 
nazywany czule przez mieszkań-
ców Hawany „Papa”, spróbował 
standardowego Frozen Daiquiri 
w legendarnym barze La Floridi-
ta, stwierdził, że jest smaczne, ale 
wolałby z bez cukru i z podwójną 
porcją rumu (Hemingway cierpiał 
dziedzicznie na hemochroma-
tozę i musiał stronić od cukru). 
Lata później Antonio Meilan, 
ówczesny szef baru w La Flori-
dita, wprowadził do receptury 
maraschino i świeży sok z grejp-
fruta. Współcześnie Hemingway 
Special jest z reguły trochę dosła-
dzany dla lepszego balansu. Ten 
mocno alkoholowy, ale bardzo 
cytrusowy i orzeźwiający koktajl 
jest doskonałą alternatywą dla 
klasycznego Daiquiri.

BARMAN
PARTNEREM CYKLU JEST 

Niezwykłym 
aromatem mara
schino od dawna 
interesowali się 
barmani. Pojawia 
się w receptu rach 
takich klasycznych 
koktaj li jak: The 
Last Word, Aviation, 
Martinez czy Papa 
Doble (He mingway 
Special Daiquiri).

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
dziesiąta

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 bar-

mańska w Polsce. W tym roku obchodzi 10-lecie swojego istnienia. 

Zasięgiem obejmuje cały kraj – szkolenia barmańskie I stopnia od-

bywają się regularnie w 14 miastach. Głównym założeniem, które 

od początku konsekwentnie wdrażano i które pozwoliło osiągnąć 

sukces na rynku jest nacisk na kształcenie praktycznych umiejęt-

ności. Dlatego zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni barmani 

na co dzień pracujący w prestiżowych lokalach. W 2016 roku na-

pisaliśmy 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 kursów w cenie szkole-

nia. www.szkolabarmanow.pl
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PRODUKTY I INNOWACJE

MIX KASZ Z CIECIORKĄ I JARMUŻEM 
LUB Z CUKINIĄ GRILLOWANĄ 
Z DODATKIEM OLIWY Z OLIWEK 
Dla zdrowia i smaku połączyliśmy najlepsze kasze z wa-
rzywami i ziarnami w idealnych proporcjach. Tak powstała 
nowa propozycja produktów roślinnych idealnych jako sa-
modzielne dania wegetariańskie lub jako dodatek do mięs 
i ryb.
To nowe rozwiązanie produktów typu READY TO EAT – go-
towe do spożycia tuż po rozmrożeniu! Nie wymagają obróbki 
termicznej. Mają niezwykle bogaty skład m.in. quinoa, pest-
ki dyni, jarmuż, edamame i co najważniejsze, nie wymagają 
przyprawiania – doskonale dobrane przyprawy i oliwa z oli-
wek z pierwszego tłoczenia sprawiają, że produkty 
są naprawdę smaczne i świetnie prezentują 
się na talerzu. 
Rekomendujemy je klientom, u których 
liczy się szybkość i łatwość przygoto-
wania, którzy mają ograniczony per-
sonel i nie chcą generować w kuchni 
strat. Produkty sprawdzą się również 
tam, gdzie nie ma możliwości podgrza-
nia produktu, a jednocześnie jest potrzeba 
oferowania zdrowych przekąsek, czy dań. Jak 
również idealny produkt, który nadaje się do dań 
tworzonych na wynos!

NOWOŚĆ  
OD MONIN
Naturalna hybryda grejpfruta i po-
marańczy, rubinowy grejpfrut jest 
w rzeczywistości częścią rodziny 
różowych pomelo. Odkryty w XVIII 
wieku w Puerto-Rico, ten owoc cy-
trusowy odniósł ogromny sukces 
w USA, następnie trafił do Europy 
i stał się kluczowym składnikiem 
w przemyśle kulinarnym, piekarni-
czym i napojowym. Puree MONIN 
Ruby Grapefruit to cały zestaw so-
czystych, słodkich i lekko kwaśnych 
smaków, umożliwiające stworzenie 
wielu orzeźwiających napojów al-
koholowych, jak i bezalkoholowych. 
Nadaj unikalny akcent mrożonym 
herbatom, koktajlom Paloma lub na-
wet mojito.

OSZCZĘDZAJ CENNY CZAS 
W KUCHNI 
Brunoise oznacza perfekcję w krojeniu warzyw – to technika znana 
i praktykowana przez szefów kuchni na całym świecie. Połączyliśmy 
najlepsze warzywa, perfekcyjną technikę i tak powstała nowa gama pro-
duktów: warzywa Brunoise B’Creative Bonduelle Food Service.
Wiemy, jak cenny jest czas w gastronomii. Wykorzystaj go tworząc kre-
atywne dania – nie rozdrabniaj się krojąc warzywa w idealną kosteczkę. 
Warzywa Brunoise pozwalają bawić się formą, teksturą, kolorami i sma-
kiem. Dzięki błyskawicznej obróbce zaraz po zbiorach, produkty z gamy 
Brunoise B’Creative to 100% najlepszych warzyw, bez utraty smaku, koloru 
i objętości. Wystarczy wyjąć produkt z mroźni i dodawać prosto do dań!
Warzywa Brunoise są:
• kolorowe i pełne smaku
• estetycznie pokrojone w kosteczkę 4x4x4 mm (+/ – 1 mm)
• wygodne w przechowywaniu i użyciu: wystarczy dodać do potrawy 

bez konieczności obierania i mycia
• wyjątkowo smaczne o stabilnej strukturze – zachowują swój eleganc-

ki kształt w daniach
• estetyczne – stanowią dekorację każdego dania
• idealne w połączeniu ze składnikami skrobiowymi – roślinnymi Pepit-

kami , ryżem, fasolami czy kaszami
• uniwersalne – szybko się marynują przyjmując smak dowolnej ma-

rynaty
Perfekcyjna kosteczka doskonale sprawdzi się w wielu daniach dodając 
im odpowiedniej prezentacji oraz wyjątkowego smaku świeżych warzyw.

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. 
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WIZYTÓWKI

Bonduelle Polska
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. (22) 549-41-00, 601-595-516
fax (22) 549-41-02
recepcja@bonduelle.com

Bonduelle Food Service to filozofia spożycia warzyw. Aby zapewnić ich doskonałą jakość, 
kontrolujemy uprawy na każdym etapie: od zasiewu, aż do zbioru. Jako specjalista w tej 
domenie, jesteśmy w stanie zorganizować i pomóc w zarządzaniu całą kategorią warzyw 
oraz zaoferować szereg usług takich jak: szkolenia kulinarne, przepisy oraz nowe produkty. 
Naszą misją jest „Sprawić, aby produkty roślinne były łatwe do przygotowania dla szefów 
kuchni i smaczne dla gości w każdym kanale food service”.

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 
Fabryka Maszyn  
Gastronomicznych
Produkcyjna 110
15-680 Białystok
tel. (85) 662-99-09 
gort@gort.pl
www.gort.pl

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.
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