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PARTNERZY

Optymizm mimo burz

Niestety po raz kolejny, gastronomia znalazła się w trudnym 

położeniu, co jest wynikiem wielu czynników, które często 

w pierwszej kolejności odbijają się właśnie na tej branży. Rosnące 

koszty, weryfikacja planów i celów w zderzeniu z rzeczywistością 

i nieustanne trudności z pozyskaniem pracowników, którzy 

w czasie pandemii zawędrowali w inne rejony zawodowe, 

a następnie nie wrócili do lokali. Dlatego szczególnie ze względu 

na to wszystko, co dzieje się dookoła, bardzo się cieszę, że w tak 

wymagającym czasie, miałam okazję porozmawiać z Markiem 

Zarkhinem. Spotkanie mimo, trudnego okresu, napawało 

mnie spokojem i optymizmem. Słuchanie właściciela Browaru 

Warszawskiego, jego podejścia do gastronomii i prowadzenia 

biznesu jest wielką przyjemnością. Optymizm pojawia się także 

w pozostałych rozmowach. Dobrze słyszeć, że wszyscy pomimo 

trudności – są dobrej myśli. Jak przyszłość widzą restauratorzy? 

O tym, nie tylko w tym numerze, ale również podczas 

zaplanowanego na 12 września XX Food Business Forum 2022. 

Zapraszam do lektury i do zobaczenia! 

Milena Kaszuba-Janus

redaktor naczelna
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Nowy szef kuchni  
w Warsaw Marriott Hotel
Stery w kuchni Warsaw Marriott Hotel przejął Inderjit Manota. To kucharz 
z  wieloletnim doświadczeniem, ciągle poszukujący nowych smaków. 
Pracował w Londynie, w wielu znanych restauracjach, m.in. Gordon Ramsay 
Plane Food Heathrow. Na nowym stanowisku zastąpił Pawła Kałuskiego, 
który aktualnie pełni funkcję szefa kuchni w Sofitel Warsaw Victoria.

Inderjit Manota twierdzi, że 
kuchnia ma być radością i przy-
jemnością, ale musi też być 
zdrowa, tak aby przyjemność 
smaków była połączona ze 
wzmocnieniem sił witalnych. 

Zatem można powiedzieć, że 
jego dewiza to smacznie i zdro-
wo. Efektów pracy szefa można 
spróbować w restauracji Flo-
or no2, Panorama Sky Bar oraz 
Lobby Barze.

Rebel Tang pozyskał 2 mln 
złotych. Wkracza w kolejną 
fazę rozwoju i ekspansji
Dynamicznie rozwijająca się firma z  branży foodtech w  związku ze stale 
zwiększającą się liczbą lokalizacji i  nowych konceptów restauracyjnych, 
dokonała ponad dwukrotnego wzrostu rok do roku. Firma na początku 
2022 roku stworzyła pierwszą w Polsce sieć wirtualnych restauracji wraz 
z największym polskim influencerem Karolem Gązwą „Blowkiem”.

– Od samego początku Rebel 
Tang cieszy się zainteresowaniem 
nie tylko klientów, ale i kolej-
nych restauratorów. Dzięki temu 
sprzedaż rok do roku stale rośnie 
i w 2022 roku ma przekroczyć 5 
mln zł. Nasze cele są bardzo 
ambitne: budujemy 
największą sieć 
w i r t u a l n y c h 
r e s t a u r a c j i 
w Polsce 
i regionie. 
Rebel Tang 
w k r a c z a 
w kolejną 
fazę rozwoju 
i ekspansji. Ma-
jąc silne zaplecze 
kapitałowe i znako-
mitych inwestorów po swo-
jej stronie – wspomina Marek Cy-
nowski, CEO Rebel Tang.

Plany firmy zakładają in-
tensywny wzrost sprzedaży 
w najbliższych miesiącach i dy-
namiczne zdobywanie nowych 

partnerów w całej Polsce. W pro-
dukt warszawskiego startupu 
uwierzył fundusz Freya Capital, 
który dołączył do wcześniejsze-
go inwestora, Moliera2 (Modern 
Commerce).

– Uważamy, że Rebel Tang 
to przede wszyst-

kim wspaniały 
i dynamiczny 

zespół, który 
jest w stanie 
zrealizować 
swoją wi-
zję. Widzi-
my ogrom-

ny potencjał 
w rozwoju 

wirtualnych bran-
dów restauracyjnych 

i własnej technologii, którą 
firma już posiada i planuje stale 
rozwijać – powiedział Jan Gro-
chowicz, Partner Zarządzający 
Freya Capital.

Fundusz docelowo planuje za-
inwestować w spółkę do 4 mln zł.

na rynku. Dlatego nie zamierzają 
rezygnować z dotychczasowego 
brandu i franczyzowego modelu 
działalności. Utrzymują też, we 
wszystkich swoich restauracjach, 
dotychczasową ofertę, która

w 80 proc. sprzedaży obejmu-
je cały wachlarz różnego rodzaju 
pizzy, zaś w pozostałych 20 proc. 
– startery, sałatki, desery i napoje. 
Spółka deklaruje też podtrzyma-
nie swojego dotychczasowego, 
wiodącego modelu działalności. 
To jest realizacji dostaw pizzy do 
biur, mieszkań i domów w opar-
ciu o zamówienia składane tele-
foniczne i online. Obecnie 75 proc. 
sprzedaży realizowana jest w ten 
sposób.

W tym zakresie Telepizza ma 
ambicje powrotu do pozycji lidera 
rynku food delivery w Polsce

Co nie oznacza że brand, ofer-
ta, działania operacyjne oraz gru-
pa docelowa marki nie wymagają 
odświeżenia oraz nowej, efek-
tywnej, elastyczności rynkowej. 

Na tym, dyskontując swoje do-
tychczasowe doświadczenie, za-
mierzają się skupić nowi właści-
ciele spółki.

– W pełni świadomie i z dużą 
rozwagą podchodziliśmy do ja-
kichkolwiek „informacyjnych fa-
jerwerków” związanych z prze-
jęciem od Hiszpanów udziałów 
w Telepizza Poland. Spółka wy-
magała głębokiej restrukturyza-
cji na poziomie finansowym, jak 
i operacyjnym. Musieliśmy rady-
kalnie obniżyć koszty uzyskania 
przychodów na poziomie całej 
sieci. Zoptymalizować logisty-
kę, łańcuch dostaw i zatrudnie-
nie. Dlatego dopiero teraz, kiedy 
udało nam się osiągnąć te cele, 
możemy odpowiedzialnie poin-
formować, że marka Telepizza, 
teraz w strukturach spółki T-pizza 
sp z o.o. jest, będzie i jeszcze nie 
jednym zaskoczy na krajowym 
rynku – wyjaśnia Michał Igor Pia-
secki, prezes zarządu T-pizza, za-
rządczy marki Telepizza w Polsce.

Michał Igor Piasecki i Daniel 
Piekarski na czele Telepizzy
Michał Igor Piasecki i Daniel Piekarski, którzy wykupili, w połowie ubiegłego 
roku, 100 proc. udziałów w  należącej do Hiszpanów spółce Telepizza 
Poland to menedżerowie z  doświadczeniem w  zarządzaniu siecią tzw. 
restauracji szybkiej obsługi. Przez wiele lat byli związani z  amerykańską 
marką Subway.

Marka Telepizza nie znika z ryn-
ku – na mocy umowy licencyj-
nej nowi właściciele zachowali 
prawo do korzystania ze znaków 
towarowych. Z końcem 2021 roku 
Spółka Telepizza Poland zmieniła 
nazwę na T-pizza sp. z o.o.

Jak twierdzą właściciele, histo-
ryczna obecność marki Telepizza 
w Polsce, jej rozpoznawalność 
oraz trwała oferta oparta, o nie-
zmienne w skali kraju, tradycyjne, 
najwyższej jakości produkty, to 
wartość którą trzeba podtrzymać 
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Sfinks gotuje dla gości 
restauracji i klientów sklepów
Sprzedaż gastronomiczna w sieciach należących do Sfinks Polska w I kw. 
2022 r. wyniosła 31,6 mln zł i była znacznie wyższa niż rok wcześniej, kiedy 
obowiązywał lockdown dla gastronomii. Co istotniejsze jednak, sprzedaż 
gastronomiczna w  porównywalnej sieci restauracji była w  minionym 
kwartale wyższa niż jeszcze przed pandemią i osiągnęła wartość 31,2 mln 
zł w I kw. 2022 wobec 31,1 mln zł w I kw. 2019. 

Goście wracają do restauracji, ale 
nieco zmienia się sposób korzy-
stania z usług. Sfinks zamierza 
dalej pracować nad odbudową 
przychodów w oparciu o sieć lo-
kali stacjonarnych, głównie fran-
czyzowych, sprzedaż dań w do-
stawie, a także coraz lepiej rozwi-
jającą się sprzedaż dań gotowych.

Gastronomiczna spółka, 
oprócz sprzedaży w restaura-
cjach, pracuje także nad innymi 
źródłami przychodów – daniami 
gotowymi. Główną marką są tu 
dania SPHINX, czyli kilka warian-
tów smakowych shoarmy, do-
brze znanej klientom restauracji. 
Dzięki współpracy z Eurocashem 
dania te Sfinks jeszcze w styczniu 
2021 wprowadził do Delikatesów 
Centrum, a jesienią zeszłego roku 
produkt pojawił się na półkach 
sklepów Biedronka. W efekcie 
sprzedaż dań SPHINX systema-
tycznie rośnie. Do tej pory Sfinks 
sprzedał ich już około 1 mln sztuk. 

Spółka planuje jednak poszerze-
nie oferty dań gotowych.

– Chcemy, aby nasza oferta 
dań gotowych składała się z oko-
ło 30 propozycji reprezentujących 
różne rodzaje kuchni. Obok sho-
army, pod marką SPHINX chcemy 
wprowadzić trzy nowe propo-
zycje – koftę i kibbeh oraz danie 
wegetariańskie. W kolejnym kro-
ku, jeszcze w tym roku, planuje-
my ponad dziesięć nowych dań 
kuchni włoskiej, a także gamę dań 
azjatyckich. Na przełomie roku 
zaś chcemy wprowadzić dania 
kuchni polskiej na bazie marki 
Chłopskie Jadło, które uzupełnią 
istniejącą już dziś ofertę piero-
gów – wymienia prezes Sfinksa.

Oprócz pracy nad markami 
dań gotowych i przygotowaniem 
produktów do tej formy sprze-
daży, Sfinks będzie poszukiwał 
kolejnych zakładów produkcyj-
nych, które będą mogły zająć się 
wytwarzaniem dań gotowych na 
rosnącą skalę. Równolegle spół-
ka prowadzi rozmowy w sprawie 

dystrybucji. Sklepy spożyw-
cze to jednak nie jedyny 

kanał sprzedaży, jaki 
dla swoich dań wi-

dzi Sfinks. Innym 
sposobem są 
dostawy do 
kantyn pra-
cowniczych 
oraz sieć 
automatów 
w e n d i n g o -
wych. Spół-

ka nawiązała 
m.in. współpra-

cę z firmą FitBox, 
która dysponuje 

siecią 400 urządzeń 
w Polsce.
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Dining Week startuje 6 lipca
Już w  dniach 6-31 lipca powraca największy w  Polsce Festiwal sztuki 
restauracyjnej Dining Week. W  okazyjnej cenie (do –50 proc.) dostępne 
będą trzy, a  także pięciodaniowe doświadczenia wzbogacone o  amuse-
bouche i cocktail. Festiwal odbędzie się w ponad 100 słynnych restauracjach 
w siedmiu największych aglomeracjach.

Polski fine dining powraca, a wraz 
z nim nr 1 wydarzenie tej sce-
ny w zupełnie nowym wydaniu. 
W letniej edycji Dining Weeka do 
najwybitniejszych restauracji fine 
dining dołączą m.in. najwyżej oce-
niane z festiwali Restaurant Week 
oraz restauracje casual +. Bohate-
rem Festiwalu są amuse-bouche 

– niespodzianki smakowe najlep-
szych szefów kuchni.

Trwający blisko 3 tygodnie Di-
ning Week będzie świetną okazją, 
by odkrywać polski fine dining 
i doświadczać go wszystkimi zmy-
słami – zaznacza Ewa Pawella, 
współorganizatorka Festiwalu. To 
również doskonała możliwość 

Minimum siedem nowych 
lokali Salad Story w tym roku
– Pandemia COVID-19 położyła się cieniem na gastronomii. Skłoniła 
jednak restauratorów do ewolucji modelu biznesowego i  optymalizacji, 
aby przetrwać i przygotować się na nowe otwarcie. My znaleźliśmy w niej 
szansę, by zrobić duży krok do przodu – mówi Anna Krajewska, założycielka 
i prezes Salad Story. Firma właśnie ubiega się o dodatkowe 3,2 mln zł przez 
finansowanie społecznościowe na dalsze skalowanie biznesu.

Rok 2020 przyniósł załamanie 
w gastronomii, które odczuła tak-
że firma Salad Story. Po istotnym 
spadku przychodów 
w pierwszym roku 
pandemii, polska 
sieć typu fast 
food ze zdro-
wą żywno-
ścią w 2021 
roku niemal 
w 100% od-
b u d o w a ł a 
sprzedaż – do 
41,4 mln zł. Spół-
ka kierowana przez 
Annę Krajewską nie tylko 
odzyskała rentowność. Niemal 
podwoiła zysk wobec 2019 roku, 
zamykając ubiegły rok kwotą 3,2 
mln zł.

– Na poprawie zaważyło 
drugie półrocze 2021, w któ-
rym przychód przekroczył 24 
mln zł. Zysk netto wyniósł 4,64 
mln zł z uwzględnieniem dota-
cji PFR. Pozwolił nadrobić stratę 

z początku ubiegłego roku, jednak 
wynik na samym poziomie ope-

racyjnym był znacząco wyższy 
niż w analogicznym 

okresie w 2019 
roku. Tylko od 

stycznia do 
maja tego 
roku zano-
towal iśmy 
wzrost ob-
rotów o po-

nad 30% 
wobec sześciu 

pierwszych mie-
sięcy 2021, do 22,7 

mln zł – wyjaśnia Anna 
Krajewska.

Właśnie ruszyły dwie nowe 
restauracje Salad Story: przy ul. 
Rydygiera w Warszawie na osie-
dlu Żoliborz Artystyczny oraz 
w Galerii Krakowskiej. Do końca 
2023 roku sieć Salad Story po-
większy się jeszcze o 16 kolejnych 
restauracji. W tym minimum 7 
w tym roku.

poznania restauracji wyróż-
nionych w największych 
przewodnikach kuli-
narnych. Tych naj-
wyżej ocenianych 
podczas festi-
walu Restau-
rant Week.

Polski fine 
dining odra-
dza się w no-
wej postaci. 
T e g o r o c z n a 
edycja Dining 
Weeka udowad-
nia, że fine dining 
nie potrzebuje już 
białych obrusów i ele-
ganckich kreacji.

Ponad 100 restuaracji
Każdy może pozwolić sobie na 
wyjście nawet do tych restau-
racji, które na co dzień wydają 
się być poza zasięgiem naszego 
portfela. Chcemy pokazać go-
ściom, że sztuka restauracyjna 
najwyższej próby jest na wycią-
gnięcie ręki. Dlatego przez niemal 
cały lipiec najlepsze restauracje 
w kraju zaserwują gościom trzy 
lub pięciodaniowe doświadcze-
nia w promocyjnej cenie, które na 
długo zapiszą się w ich pamięci. – 
tłumaczy Ewa Pawella.

Festiwalowych rezerwacji 
można już dokonywać na stro-
nie www.DiningWeek.pl. Festiwal 
potrwa od 6 do 31 lipca w 7 regio-
nach Polski: Warszawie, Wrocła-
wiu, Krakowie, Poznaniu, Silesii, 
Szczecinie i Trójmieście. Wśród 
festiwalowych restauracji znaj-
dziemy m.in.: stołeczne Belvedere 
Łazienki Królewskie, Elixir by Dom 
Wódki; a także krakowskie Filipa 
18 Food Wine Art, śląskie MONO 
Patisserie & Bistro, również wro-
cławskie Forum Kulinarne czy 
trójmiejskie Mercato.

KFC stawia na napój shake
Jak twierdzi marka hitem tegorocznego lata niezaprzeczalnie będzie shake. 
Wielbiciele tego napoju znajdą go w KFC w wariacjach smakowych sezonu 
w ofercie KFC Deluxe Shakes. Fani letnich bitów poznają piosenką „Shake” 
w  wykonaniu Julii Żugaj. W  ramach współpracy influencerki z  marką 
powstał utwór inspirowany napojem z  KFC. Będzie można go usłyszeć 
podczas najbliższej trasy koncertowej artystki.

Oferta KFC Deluxe Shakes poja-
wia się w letnim menu restauracji 
KFC niezmiennie od kilku lat. Co 
roku delikatnie zmieniają się pre-
ferencje smakowe gości restaura-
cji, a w tym sezonie w KFC królują 
czekolada i krówka. Tego lata do 
wyboru są wersje klasyczne: Sha-
ke Deluxe Wanilia, Shake Deluxe 
Truskawka i Shake Deluxe Cze-
kolada oraz cieszące się ogromną 
popularnością Shakes Deluxe U.S. 

Peanut Butter i właśnie Shake 
Deluxe Krówka. W ramach współ-
pracy powstała piosenka pt. „Sha-
ke”. Do piosenki powstał bardzo 
teledysk nawiązujący do stylistyki 
lat 70/80. Dodatkową niespo-
dzianką dla fanów Julii i shake-
’ów jest challenge, który artystka 
przygotowała na Tik Toku. Julia 
zachęca w nim do naśladowania 
jej ruchów będących częścią cho-
reografii z teledysku.
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Browary Warszawskie 
znów nagrodzone
Browary Warszawskie są wzorcowym przykładem, jak tchnąć życie 
w zapomnianą dzielnicę na mapę Warszawy. Historia Woli łączy się tutaj 
z nowoczesną, otwartą przestrzenią, która spełnia marzenia o przyjemności 
życia w  dynamicznie rozwijającej się stolicy. Świadczy o  tym cała lista 
nagród, które powędrowały w  ręce Echo Investment za flagowy projekt 
destination, jakim są Browary Warszawskie. Ostatnio inwestycja zdobyła 
Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy w  kategorii 
„Architektura komercyjna”. 

Sama atrakcyjna lokalizacja nie 
wystarczy, a o wartości miejsca nie 
będą świadczyć kamery, szlabany 
i zakazy, tylko mądre połączenie 
wielkomiejskości i zasad „nowe-
go urbanizmu”. O jakości Bro-
warów świadczą dwa elementy. 
Po pierwsze, różnorodność osią-
gnięta na wszelkich możliwych 

poziomach. Na terenie Browa-
rów powstały zarówno budynki 
biurowe, jak i mieszkalne, a także 
rozległa strefa usług, w tym duża 
oferta gastronomiczna, ze słyn-
ną już restauracją, której współ-
udziałowcem jest Robert Lewan-
dowski. To sprawia, że społecznie 
to miejsce żyje, oczywiście w inny 

MAX Premium Burgers 
w Poznaniu po raz drugi
Najstarsza szwedzka sieć restauracji serwująca burgery otworzyła już 
kolejny punkt w Poznaniu, a tym samym – siedemnasty w Polsce. Oficjalne 
otwarcie odbyło się 15 czerwca o  godzinie 10:00. Nowy poznański MAX 
Premium Burgers znajduje się przy ul. Głogowskiej 236.

– Cieszę się, że otwieramy naszą 
drugą restaurację w Poznaniu 
i siedemnastą w Polsce. Zbliża się 

nasze 

pięcio-
lecie obecności w tym kraju. Od 
samego początku czujemy się tu 
mile widziani. Gościom smakują 
nasze burgery – zarówno mię-
sne, jak i te z zielonego menu. 

Rozwijamy się, a naszych restau-
racji stale przybywa – mówi CEO 
MAX Richard Bergfors. 

Zainteresowanie ofertą 
szwedzkiej sieci restauracji w Pol-
sce sprawia, że otwierają się ko-

lejne lokale. Nowy poznański 
MAX jest zlokalizowany przy 

ul. Głogowskiej 236. Wnę-
trze charakteryzuje wywa-
żony, skandynawski styl 
– typowy dla tej sieci re-
stauracji. W sali konsump-
cyjnej o powierzchni 136 

mkw. znajduje się 70 miejsc 
siedzących. Ogródek oferuje 

58 kolejnych.
W lokalu znajdują się zarów-

no kasy tradycyjne, jak samoob-
sługowe. Goście zmotoryzowani 
mogą zamawiać i odbierać posił-
ki bezpośrednio do samochodu. 
Także skorzystać z jednego z 28 
miejsc parkingowych i zjeść we-
wnątrz restauracji. 

sposób o różnych porach doby, 
ale nigdy nie zamienia się 
w martwy kwartał. Po dru-
gie, wzorcowo uszanowa-
no tu historię okolicy. 
Z pieczołowitością zre-
witalizowano szereg 
ważnych dla tożsa-
mości Woli obiektów 
– począwszy od muru, 
który był świadkiem 
Powstania Warszaw-
skiego, poprzez dawne 
kolebki Leżakowni, Wa-
rzelnię, budynek Labora-
torium i Willę Fabrykanta. Na 
nowo cieszą oczy i przypomi-
nają o „życiorysie” warszawskiej 
Woli. Warto zaznaczyć, że rok 
2022 to pierwsza rocznica funk-
cjonowania Browarów Warszaw-
skich. Tak krótki okres wystar-
czył, żeby na koncie Browarów 
Warszawskich znalazła się długa 
lista nagród i wyróżnień, a wśród 

nich m.in. 
Nagroda Roku SARP 2021, CIJ 
Awards Poland 2021, Grand Prix 
Nagrody Architektonicznej Poli-
tyki czy nominacja MIPIM w ka-
tegorii Best Mixed-use Develop-
ment. 

Mirosław Jabłoński szefem 
kuchni hotelu Belmonte
Związany przez ostatnie 13 lat z Vienna House Andel’s w Łodzi Mirosław 
Jabłoński właśnie objął funkcję szefa kuchni w nowym, pięciogwiazdkowym 
hotelu Belmonte w Krynicy-Zdroju.

Mirosław Jabłoński w hotelu Bel-
monte tworzy restaurację, która 
będzie łączyć najwyższej jakości 
europejską kuchnię górską z tym, 
co unikatowe w regionalnej kuch-
ni Beskidu Sądeckiego. Kreatyw-
ne, odważne przełamanie klasyki, 
ale także szacunek dla lokalności 
i sezonowości to najważniejszy 
rys autorskiego menu szefa Mi-
rosława. Jako propagator idei 
zrównoważonej konsumpcji 
i minimalizmu stawia wyłącz-
nie na ponadprzeciętnej jakości 
składniki. Tworzy kartę, a także 
menu bufetowe w taki sposób, by 
ograniczyć marnowanie jedzenia.

– Podstawą moich działań jest 
proste i zrównoważone menu, 
wyczulone na maksymalne wy-
korzystanie produktów. Zawsze 
staram się myśleć, jak dany 
składnik można wykorzystywać 

wielopłaszczyznowo, w wielu róż-
nych daniach – mówi Mirosław 
Jabłoński. 

W restauracji Aura w hotelu 
Belmonte nie braknie również po-
kazów live cooking. Warsztatów 
kulinarnych oraz menu dziecięce-
go przygotowanego z wyjątkową 
uwagą.

maj-czerwiec  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 7

https://www.horecanet.pl/druga-restauracja-max-premium-burgers-w-poznaniu-otwarta/
https://browarywarszawskie.com.pl
https://www.horecanet.pl/miroslaw-jablonski-szefem-kuchni-hotelu-belmonte/


PANORAMA

Zmiana szefa gastronomii 
w InterContinental Warszawa
Maciej Dudzik został mianowany nowym dyrektorem gastronomii 
w  stołecznym InterContinentalu. Z  wyróżnionego jako Five-Star Forbes 
property – Cap Juluca, a Belmond Hotel na Wyspach Kanaryjskich trafił do 
Warszawy.

Maciej zaczynał w The Ritz-
-Carlton w Irlandii. Na początku 
odpowiadał za projekt zmian 
w Restauracji Gordona Ramsay. 
W czasie prawie pięciu lat pracy 
dla The Ritz-Carlton Hotel Com-
pany L.L.C. Dudzik odpowiadał 
m.in. za renowację i re-launch 
restauracji i barów. W 2013 objął 
funkcję kierownika gastronomii 
w The Ritz-Carlton w Niem-
czech.

W 2014 roku Maciej przeniósł 
się do Kanady, aby zarządzać re-
stauracją Toca w The Ritz-Carlton 
Toronto, we współpracy z Oli-
verem Glowig uznanym szefem 
kuchni z dwiema gwiazdkami Mi-
chelin. Powrót do Irlandii w 2015 
roku wiązał się dla Macieja z no-
wym projektem, renowacji i po-
nownego otwarcia restauracji 
oraz przestrzeni bankietowej 
w hotelu The Westbury, który 

BILBAO – nowa restauracja 
otwarta w Warszawie
Znajdziemy tutaj przysmaki z  Kraju Basków, m.in. pintxos czyli mini 
przekąski, które można dowolnie miksować. Także dużą selekcję wina na 
kieliszki i koktajle autorskie. Nowe miejsce znajduje się przy ul. Koszykowej 
55 w Warszawie.

– Pomysł na miejsce inspirowa-
ny jest podróżami. Kiedyś przy-
padkiem byłem w Kraju Basków, 
później wracałem tam kilka razy. 

Szukałem pintxos w różnych 
miejscach w Polsce, ale nie zna-
lazłem. Zafascynowała mnie ta 
kuchnia i jej forma. To zaskocze-
nie wizualne i smakowe, np. śledź 
w croissancie z białą czekoladą 
robi wrażenie. To nasza polska 
wersja. Natomiast w menu a’la 

carte pojawi się zarówno polę-
dwica wołowa, jak i ryba, a także 
różne opcje aktualnie ze szpara-
gami – mówi w rozmowie z nami 
właściciel Bilbao – Mariusz Kania.

100 metrów dalej, naprzeciw-
ko Hali Koszyki (ul. Piękna 49), po-
wstało drugie miejsce serwujące 
ten sam rodzaj kuchni – Pintxos 
Bar, w bardziej koktajlowym stylu.

– Jeśli chodzi o lokalizację to 
w skali makro jesteśmy w cen-
trum miasta, a konkretnie to miej-
sce była kiedyś bardzo muzyczne, 
co będziemy też kontynuować. 
Poza jedzeniem i winem, spotka-
niami wokół kulinariów będzie 
się tutaj działo sporo muzycznie. 
Może pojawi się też taniec, magia 
czy stand up – dodaje Mariusz 
Kania.

Stery w kuchni Bilbao sprawu-
ją: Marcin Molik i Mateusz Rogu-
szewski, barem zarządzają Jakub 
Durnoga i Bartek Konieczny, a Ge-
neral Managerem jest Filip Lesiak.

należy do Leading Hotels of the 
World.

Po dwóch latach Maciej Du-
dzik wrócił do The Ritz-Carl-
ton. Tym razem na 
Bliski Wschód 
(Bahrain), gdzie 
zarządzał 13 
restauracjami, 
a także bara-
mi oraz prze-
strzenią ban-
kietową na po-
nad 2000 osób. 
Kolejne wyzwa-
nie czekało na niego 
w Puerto Rico w Dorado 
Beach, a Ritz-Carlton Reserve 
Hotel. Wraz z zespołem był od-
powiedzialny za otwarcie hote-
lu po renowacji spowodowanej 

huraganem w 2018 roku. Hotel 
dziś jest w światowej czołówce 
i został wyróżniony: Five-Star 

Forbes, AAA Five Diamond 
Award, Conde Nast 

Traveler as #1 Top 
50 Resorts in 

the Caribbien. 
Także 14 The 
best Resorts 
in the World.

Po 16 la-
tach pracy 

w najlepszych 
i najbardziej luk-

susowych hotelach 
na świecie Maciej Dudzik 

wraca do Polski, aby wykorzystać 
międzynarodowe doświadczenie 
w hotelu InterContinental War-
szawa. 

Mateusz Gessler zaprasza  
do pierwszego lokalu  
poza stolicą
16 czerwca znany kucharz i restaurator Mateusz Gessler zaprosił pierwszych 
gości do swojej kolejnej restauracji. Tym razem w Szklarskiej Porębie. Bergo 
by Mateusz Gessler znajduje się w nowo otwartym Hotelu Mercure.

– Bergo by Mateusz Gessler 
w malowniczo położonym Mer-
cure Hotel Szklarska Poręba to 
miejsce, w którym podejmiemy 
się ambitnego wyzwania – reDe-
finicji lokalnej kuchni z regionu 
południowej Polski. 
Opowiemy Wam 
nowe historie 
o dawnych, 
czasem za-
pomnianych 
smakach. Za-
praszam Was 
serdeczn ie , 
do zobaczenia 
w Szklarskiej 
Porębie – napisał 
restaurator na swoich 
social mediach.

Bergo by Mateusz Gessler łą-
czy smaki staropolskie, a także 
regionalnej kuchni z Dolnego Ślą-
ska i Karkonoszy z nowoczesnymi 
trendami sztuki kulinarnej. Menu 

restauracji dopasowane jest do 
pór roku, zmieniając się zależnie 
od otoczenia i bazuje na produk-
tach lokalnych kuchni kresowej, 
a także śląskiej. Obok autorskiej 

kombinacji dań, goście każde-
go dnia mogą liczyć na 

świeże pieczywo 
wypiekane na 

miejscu, w ho-
telu Mercure.

To kolejna 
restauracja 
M a t e u s z a 
Gesslera. Po-

zostałe cztery 
działają w sto-

licy. Dwie – Ćma 
i Warszawski Sen – 

zlokalizowane są w Hali Ko-
szyki. Pozostałe to Warszawa 
Wschodnia, znajdująca się na 
warszawskiej Pradze oraz nie-
dawno otwarta w Elektrowni Po-
wiśle restauracja Dock19.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  maj-czerwiec8

https://www.horecanet.pl/bilbao-pintxos-wine-music-otwarte/
https://www.horecanet.pl/nowy-dyrektor-gastronomii-w-intercontinental-warszawa/
https://www.horecanet.pl/mateusz-gessler-otworzyl-piata-restauracje-pierwsza-poza-warszawa/


www.winterhalter.pl


O czasie pandemii, trendach, 
które wychodzą na prowadzenie, 

ale i trudnej sytuacji branży, 
rozmawiamy z właścicielem 

restauracji Elixir by Dom Wódki, 
Oberży pod Czerwonym Wieprzem 

i Folk Gospody – Piotrem Popińskim.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

NNa przełomie marca i kwietnia 2020 gościłeś na naszej okładce. 
To był początek lockdownu. Jak radziliście sobie w tym trudnym 
czasie i w jaki sposób organizowaliście swoją pracę? 
To było bardzo trudne wyzwanie, także z uwagi na charakter 
restauracji, a jak wiesz naszą bazą jest kuchnia polska. W zależ-
ności od lokalu pokazujemy ją w różnych odsłonach, w sposób 
tradycyjny i bardziej nowoczesny. Jednak nie zmienia to faktu, 
że w czasie lockdownu, taką kuchnię najłatwiej było przygo-
tować w domu. Oczywiście, nie w takiej formie i standardzie, 
ale wówczas przewagę nad nami miały kuchnie etniczne. Wie-
le projektów z tego segmentu w tym okresie rozkwitło, reali-
zując właśnie dowozy. Weszliśmy w delivery, ale to była kro-
pla w morzu, niewielki procent naszych normalnych obrotów. 
Czas pandemii bardzo nas poturbował. Jednak, był to też okres 

DZIAŁAMY 
SPRAWNIEJ 
I BARDZIEJ 

EKONOMICZNIE
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wzmożonej pracy nad modyfikacjami, reorganizacją, wprowa-
dzaniem oszczędności, przemodelowaniem biznesu, który funk-
cjonował przez lata, jak rozpędzona lokomotywa. Skupialiśmy 
się przede wszystkim na tym, jak w najwyższym standardzie 
obsłużyć jak największą liczbę gości, a czasami brakowało czasu, 
aby pochylić się właśnie nad poprawieniem organizacji biznesu 
od wewnątrz, szczególnie w zakresie ograniczenia kosztów. To, 
co z nami zostało po pandemii to szeroko rozumiana optymali-
zacja. Pod tym względem to okres, który przyniósł nam korzyści. 
Działamy sprawniej, bardziej ekonomicznie. Mamy lepszą opty-
malizację pod kątem organizacyjnym i kosztowym. Chociaż to, 
co wydarzyło się w ostatnim czasie w kontekście cen, było nie 
do przewidzenia. Nie braliśmy tego pod uwagę w żadnym, na-
wet najbardziej pesymistycznym scenariuszu. 

Jak teraz radzisz sobie w tej trudnej sytuacji? Pandemia, wojna, 
inflacja, trudności kadrowe, a także rosnące koszty. Cen w karcie 
też nie można podnosić w nieskończoność...
To jest duży sprawdzian, z którym wcześniej się nie mierzyliśmy. 
Dzisiaj mamy taką sytuację, że wpadliśmy z jednego bardzo 
trudnego okresu w drugi. Mieliśmy chwilę, przez kilka miesięcy 
ubiegłego roku, gdy mogliśmy normalnie funkcjonować. Kon-
sumenci wrócili bardzo szybko. Wypełnili restauracje. Trochę 
przemodelował się profil gościa. W Czerwonym Wieprzu czy 
Folk Gospodzie zawsze duży procent stanowili turyści, których 
zabrakło. Jednak w ich miejsce pojawili się goście lokalni.  Z jed-
nej strony, ogromna radość, że powrócili i wypełniali lokale prak-
tycznie przez cały tydzień. Ale z drugiej, bardzo mocno zaczęły 
rosnąć koszty funkcjonowania restauracji – produktów spożyw-
czych, prądu, gazu, a także pracy. Nigdy nie chcieliśmy tego robić 
i bardzo tego nie lubimy, ale niestety, tak jak cały gastronomicz-
ny rynek, zostaliśmy zmuszeni podnieść ceny. Nasi goście pod-
chodzą do tego ze zrozumieniem. Wiedzą, że wszystko drożeje 

i nie wynika to z chęci zwiększenia naszych zysków, tylko z ko-
nieczności. Pytanie, gdzie jest ta wytrzymałość... Dziś jesteśmy 
na progu kryzysu gospodarczego. Ogromna inflacja, obciążenia 
podatkowe, koszty rosnące z miesiąca na miesiąc. Zdajemy so-
bie sprawę, że gościom, którzy chodzą do restauracji, także ro-
sną koszty życia, a gastronomia jest swego rodzaju luksusem, 
pewną formą rozrywki, którą stosunkowo łatwo ograniczyć 
w domowym budżecie. Na razie jeszcze tego nie widać, ale cała 
branża ma ogromną obawę, gdzie jest ta wspomniana przeze 
mnie granica i kiedy konsument zacznie ograniczać wydatki. 

Sądzisz, że korzystanie z gastronomii będzie zmierzało w kierunku 
ekskluzywności?
To dosyć szerokie pojęcie. Doświadczenia z poprzednich kry-
zysów pokazują , że dla części konsumentów z niższym bu-
dżetem, zapewne tak. Jak wiemy, dzisiaj mamy taką sytuację 
ekonomiczną, że koszty normalnego życia znacząco wzro-
sły i jeżeli dodatkowo gospodarstwo domowe funkcjonuje 
w oparciu o kredyty, których raty bardzo mocno poszły w górę, 
a pracodawcy nie mają możliwości podnoszenia wynagrodzeń, 
to siłą rzeczy te wydatki, zostają w pierwszej kolejności ograni-
czane. Dotyczy to nie tylko gastronomii, ale także kin, teatrów, 
koncertów czy rezygnacji z podróży. Istotne w tym wszystkim 
jest także to, jaką ofertę ma restauracja i do kogo ją kieruje. 
My oprócz tego, że działamy w Warszawie, w której jest sto-
sunkowo zamożny konsument, mamy także szeroką grupę od-
biorców. Bazujemy przede wszystkim na gościach lokalnych, 
ale liczną grupę stanowią także firmy i goście biznesowi oraz 
turyści z Polski i zagranicy. W weekendy mamy wiele rodzin 
z dziećmi i tutaj jest obawa, gdyż takie rodzinne wyjście może 
stanowić już całkiem konkretny wydatek. Uważam jednak, że 
restauracje z dobrze opracowaną ofertą i organizację – po-
radzą sobie. W najnowszej historii przechodziliśmy już kilka 
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kryzysów, a ludzie w branży gastronomicznej są twardzi i wy-
trwali, co udowodnił okres pandemii, w którym prognozowano 
znacznie większą liczbę upadłości. 

Wiem też, że szykujesz duże zmiany związane z Folk Gospodą. 
Jakie to będą działania? 
Tak, po 18 latach bardzo intensywnej działalności zdecydowanie 
odświeżamy koncept. Lokal jest w trakcie remontu. Z uwagi na 
przerwane łańcuchy dostaw, czekamy na wiele rzeczy, zarówno 
w kontekście wyposażenia kuchni, sali czy oświetlenia. Dla przy-
kładu: na komplet grzejników czekaliśmy aż dziewięć miesięcy. 
To niestety nowe realia, do których musimy się dostosować. 

O samej koncepcji nowej odsłony restauracji, nie chcę jeszcze 
opowiadać, ale jak zawsze postaramy się zrobić coś nowego, co 
zaskoczy rynek, wniesie pewną świeżość. Ostatnio wiele podró-
żuję, obserwując najnowsze trendy. Wychodzę jednak z założe-
nia, że na etapie przygotowywania najlepsza jest cisza, spokój 
i przede wszystkim konsekwentna realizacja przyjętych założeń. 
Tak podchodziliśmy do każdego projektu i to się sprawdzało. Na 
razie krok po kroku, rzetelnie tworzymy założenia, żeby było cie-
kawie i atrakcyjnie oraz skutkowało tym, że koncept zyska wielu 
wielbicieli, będzie bronić się przez wiele lat, a nie zostanie gwiaz-
dą jednego sezonu. 

Jeśli chodzi o trendy, to czemu przyglądasz się teraz ze 
szczególnym zainteresowaniem? W czym widzisz potencjał na 
przyszłość? 
Wyraźnie rośnie trend wegetariański. W ramach organizowane-
go przeze mnie na początku 2020 roku Festiwalu Jedz Pij War-
szawo, w czasie jednego z paneli dyskusyjnych mówiono o tym, 
że jesteśmy w światowej czołówce pod względem gastronomii 
wegetariańskiej. Teraz mam wrażenie, że poszliśmy jeszcze 

dalej. Dwa lata wiele zmieniły, widać wciąż rosnącą popularność, 
ale także przełamanie stereotypu, że ta kuchnia wege jest prosta 
i tania. Kolejny trend, który rozwinął się w pandemii to cukiernie, 
które szczególnie zyskały na dowozach do klientów. Poza tym 
widać rozwój różnych kuchni etnicznych. Pojawiają się nowe, 
których dotąd nie było, np. odmiany kuchni azjatyckiej. Bardzo 
ciekawie wypełniają nasz rynek. Dodatkowo cieszy mnie rozwój 
trendów koktajlowych. Coraz więcej restauracji przykłada dużą 
wagę do oferty koktajli alkoholowych, ale rozwija się też seg-
ment moktajli, czyli tych bez alkoholu. Gościom również bliżej 
w kierunku miejsc casualowych niż bardzo formalnych, ale po-
mimo zapowiadanej przez wielu ekspertów zapaści fine diningu, 
restauracje z tego segmentu też doskonale sobie radzą i mają 
swoich wielbicieli. Mówię o tym nie przez pryzmat wyobrażeń, 
a wiedzy wynikającej z moich bezpośrednich obserwacji wła-
snych restauracji, które mają bardzo zróżnicowane profile i gru-
py odbiorców.

Coraz większe trudności pojawiają się właśnie ze znalezieniem 
pracowników i poza rosnącymi kosztami to kolejna bolączka 
restauratorów. Wszystkie czynniki odbijają się także na jakości 
obsługi. 
Opowiem o dwóch aspektach. Patrząc na rynek z perspektyw 
gościa, który bardzo często korzysta z gastronomii - jest dramat. 
W wielu restauracjach obsługę tworzą ludzie, którzy nigdy wcze-
śniej nie byli kelnerami. Widać, że jakość serwisu zdecydowanie 
spadła. Mam wrażenie, że niektórzy restauratorzy przyjmują 
osoby, które po prostu chcą pracować, a przecież potrzebują na-
uki, wdrożenia, przeszkolenia. Jednak często brakuje czasu na to 
wszystko i taka osoba od razu przechodzi do obsługi gości. Jak 
podają różne źródła ok. 30 proc. pracowników gastronomii ode-
szło z branży, z uwagi na lockdown i brak możliwości zarabiania 
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pieniędzy, a w konsekwencji utrzymania swoich rodzin. Znaleź-
li inną pracę. Sytuacja długo była niepewna, więc woleli zostać 
w nowych branżach, inaczej realizując swoją drogę zawodową. 
Powstał duży deficyt pracowników, co skutkowało wzrostem 
wynagrodzeń. Znam przykłady restauracji, które bardzo długo 
po zniesieniu lockdownu nie otwierały się, bo nie miały per-
sonelu. Nie zatroszczyły się o niego w odpowiedni sposób. My 
przyjęliśmy zupełnie inny model.

Jaki?
Zadbaliśmy o utrzymanie naszych pracowników w czasie lock-
downu. Ponieśliśmy ogromne koszty, ale zdecydowanie było 
warto. Dzisiaj, gdy przychodzą goście to dalej widzą te same 
twarze: kelnerów, barmanów, menedżerów. To była dla nas 
w pewnym sensie nagroda. Ta inwestycja, którą wtedy ponie-
śliśmy, ze zrozumieniem podchodząc do pracowników i ich bar-
dzo trudnej sytuacji, przyniosła nam profit w postaci tego, że nie 
mieliśmy trudności z otwarciem restauracji w pierwszym dniu 
po lockdownie. Obsługa jest profesjonalna, przeszkolona, z dużą 
wiedzą. To ogromna satysfakcja, że tak to się potoczyło. Teraz 
w okresie letnim problem z pracownikami się nasila, gdyż wielu 
korzysta z opcji pracy sezonowej, np. nad morzem lub w górach.

Ten stan zawieszenia i niepewność w czasie lockdownów 
spowodował w dużej mierze przekwalifikowanie osób związanych 
dotąd z gastronomią, która przecież miała być zamknięta za dwa 
tygodnie. 
Faktycznie lockdowny trwały dużo dłużej niż przewidywano. 
My, jako, rodzinna firma, ale jednak działająca wiele lat, mieliśmy 
finansową poduszkę bezpieczeństwa, aby tych ludzi utrzymać. 
Jednak znam bolączki tej branży i potrafię wczuć się w sytuację 
innych restauratorów, którzy po prostu nie mieli z czego utrzy-
mać personelu. Wynikało to z braku możliwości, a nie złej woli. 
W wyniku tego, restauracje do dziś borykają się z niedoborem 
wykwalifikowanego personelu. 

Inne prognozy wskazywały, że w pierwszej kolejności efektem 
pandemii będzie zmiana podejścia do restauracji premium, ale jak 
sam wspomniałeś to się nie wydarzyło. Produkty z wyższej półki 
mają się dobrze?
Każdy segment miał, ma i będzie mieć swojego odbiorcę. Waż-
ne, aby restaurator wiedział do kogo chce kierować swoją ofer-
tę. Istotne, aby nie było to przypadkowe, tylko przemyślane 
i przygotowane pod konkretnych gości. Komunikacja jest dzisiaj 
bardzo ważna. Chociaż może to bardzo tradycyjne podejście, 
ale uważam, że nie ma lepszej rekomendacji niż tzw. marketing 
szeptany, czyli polecenie od gości dla gości, którzy bazują na 
opiniach osób, którym ufają. Plus oczywiście stali odwiedzający, 
którzy zadowoleni często wracają i polecają nas swoim znajo-
mym. To ogromna siła. Dzięki temu dostaliśmy zastrzyk energii 
w czasie pandemii, ponieważ takie osoby wspierały nas i korzy-
stały z delivery, a później szybko wróciły do restauracji. 

A czy jest szansa, że będziemy mogli ponownie uczestniczyć 
w organizowanych przez Ciebie festiwalach?
Jak najbardziej. Zorganizowaliśmy trzy Festiwale Wódki i Za-
kąski i jeden Jedz, Pij Warszawo, tuż przed pandemią. Byłem 
z tego bardzo dumny. Udało się zaprosić do współpracy Miasto 
Stołeczne Warszawa, impreza odbyła się pod patronatem Pre-
zydenta Miasta w Pałacu Kultury i Nauki. W ciągu dwóch dni od-
wiedziło nas 17 tys. gości. Uważam to za spektakularny sukces. 
Teraz biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, nakłady finanso-
we i niewiedzę o tym, co się wydarzy jesienią, a żyjemy w okre-
sie pandemicznej niepewności, z wojną za wschodnią granicą, 
do tego dochodzi galopująca inflacja i rosnące koszty życia, to 
wypatrujemy aż sytuacja się ustabilizuje. Nie chcemy się cofać 
i wracać do kameralnej formuły wydarzenia. Wolimy spokojnie 
poczekać i zrobić to co najmniej z takim samym rozmachem. 

Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na Festiwalu!
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Karol Szafraniec – współwłaściciel 
m.in. Mango Vegan Street Food, Buena 

Vista Social Food i Zachodniego 
Brzegu w rozmowie z nami, opowiada 

o tym, gdzie widzi przyszłość 
gastronomii, o kolejnych konceptach: 

Bocca Ristorante & Pizzeria oraz 
Paradiso Kitchen & Cocktails, a także 
nowej lokalizacji, która zaprosi gości 

jeszcze w tym roku.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

DDziś spotykamy się w Fabryce Norblina, gdzie zdecydował się Pan 
ulokować aż trzy swoje koncepty. Co o tym zdecydowało? 
Po pierwsze, doskonała lokalizacja. Bardzo ciekawe miejsce, od-
restaurowana fabryka. Z większą przestrzenią, z przepiękną, kli-
matyczną wewnętrzną uliczką. Widziałem to oczami wyobraźni 
od początku, że finalnie będzie efekt wow. Dodatkowo kino, ol-
brzymi food town z salą koncertową, a dodatkowo właścicielem 
jest człowiek, który wyznaje podobny sposób pracy do moje-
go, czyli pracuje u podstaw. Nie siedzi w biurze, tylko wychodzi 
i rozmawia, o tym, co ulepszyć. Jest zainteresowany każdym 
szczegółem. Sukces to właśnie detale. 
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OD SCHEMATYCZNEJ 
POWTARZALNOŚCI
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Ostatni czas był dla Państwa bardzo intensywny, jeśli chodzi 
o otwarcia. Czym wyróżnia się Bocca Ristorante & Pizza?
Bocca to od zawsze było moje marzenie. Część życia mieszka-
łem we Włoszech, tam się wychowywałem. Zawsze chciałem 
mieć tego rodzaju restaurację. Lubię pizzę, podobnie, jak moje 
dzieci, więc chciałem, aby właśnie u nas była ta najlepsza z moż-
liwych. Uważam, że jest świetna. Bardzo zależało mi, aby bazo-
wać na produktach regionalnych, z okolic Kampanii. I tak tutaj 
jest: od mąki, przez mozzarelle, pomidory itd. Chciałem, aby to 
było prawdziwe, realne, a nie tylko w nazwie czy opowieściach. 
Dodatkowo szukałem szefa kuchni, rodzimego neapolitańczyka. 
To też się udało. Za pizzę odpowiada człowiek, który zna to da-
nie od maleńkiego. Pizza zawsze stanowi ok. 50 proc. sprzedaży, 
dlatego też mamy dwóch szefów. Rozdzieliłem ich zadania.

W 2021 roku w czasie naszej rozmowy, wspominał Pan o otwarciu 
Bueny i restauracji Bocca. Jak to się stało, że pojawiło się także 
Paradiso?
Okazało się, że jest opcja przejęcia tego lokalu, przez to, że miej-
sce, które miało tutaj powstać, gdzieś się zatrzymało. Niestety, 
coś nie wyszło. Wiedziałem, że to świetny punkt na stworzenie 
tego konceptu. Paradiso to spełnienie mojego kolejnego celu. 
Uwielbiam kuchnię azjatycką, ale w formule Fusion. Zabawę 
z jej elementami. Lubię burgery, ale nie takie klasyczne, dlatego 
tutaj mamy je z akcentem azjatyckim, np. z kimchi, czy sosem 
wasabi. Każde danie posiada takie delikatne nawiązanie. W Pa-
radiso mamy też świetny cocktailbar. Jestem wielkim fanem 
rumu, chciałem, aby pojawiły się propozycje z całego świata, 
i są z Fidżi, Bermudów, Jamajki – to światowy top. Dodatkowo 
mamy przepiękny taras, który jest ewenementem w skali war-
szawskiej. Na ten moment to spełnienie moich gastronomicz-
nych marzeń.

Jednak mamy trudny czas na otwarcie nowych restauracji, 
przekonanie gości do kolejnego konceptu. 
Dzisiaj otwarcie w nowej lokalizacji to gigantyczne wyzwanie. 
Dodatkowo, niestety nieuniknione jest podnoszenie cen. Nie ma 
wyjścia. Koszty pracy, food and beverage cost oraz inne wydatki 
rosną. Nie da się utrzymać cen, to nierealne. Ostatnio cena łoso-
sia skoczyła w ciągu miesiąca prawie o 100 proc. Trudno w tym 
wypadku bowla z tym składnikiem sprzedawać za tyle samo. 
Natomiast rzeczywiście, nie jesteśmy w stanie nadgonić w 100 
proc. zmian cen u dostawców, zmianami cen w menu, więc de 
facto tracimy. Gastronomia staje się coraz mniej opłacalna. 

A jednak zdecydował się Pan aż na trzy koncepty w jednym 
miejscu. To duże ryzyko. 
Oczywiście, że tak. Jednak ryzyko pojawia się zawsze i wszędzie. 
To część tego biznesu. Dobrze wiemy, że bez tego nic nie ma. 
Później mógłbym żałować, że przecież pojawiły się super loka-
lizacje, a ja z tego nie skorzystałem. Teraz to każdy punkt jest 
ryzykiem, a już nawet nie mówię o jesieni, która nie wiadomo, co 
przyniesie. Świat stał się coraz mniej przewidywalny. My robimy 
coś ciekawego. Uważam, że zmieniamy gastronomię, tworzymy 
wyjątkowe, dobre miejsca, z których wszyscy czerpiemy przy-
jemność. Oprócz finansowej, też taką czystą, ludzką. Dajemy 

coś dobrego ludziom i sobie. Jednak chcemy, aby każdy sam to 
dostrzegł. 

Czyli bez edukowania? 
Już nie chcemy tego robić, bo gdy próbowaliśmy, skutek był 
wręcz odwrotny. Polacy tego nie lubią. Przecież dzisiaj każ-
dy jest znawcą gastronomii i wie najlepiej. W innym kraju jest 
wszystko wspaniałe, a u nas złe. Podczas gdy np. we Włoszech 
jest coraz mniej doskonałych miejsc. Weźmy za przykład Rzym, 
gdzie trudno o restaurację z włoskimi kucharzami, bo wszyscy 
tną koszty. Wydaje się, że jest efekt wow, bo to przecież Rzym! 
A być może zjedli jedną z gorszych pizzy w swoim życiu. Podob-
na sytuacja z winem czy kawą. Podczas gdy w Polsce stajemy na 
rzęsach. Są doskonałe palarnie, winiarnie sprowadzamy świet-
ne produkty, ale konsument kręci na to nosem, uznając wino za 
2 euro za najlepsze, bo pił je za granicą. 

Na przykład w Bocce staram się, aby to była prawdziwa kuch-
nia włoska, a nie włosko-polska. Niektórzy się dziwią, że tu jest 
tak prosto, ale tak wygląda tamtejsza kuchnia. Dobry pomidor, 
oliwa, stek z tuńczyka. Nie ma potrzeby dodawania do tego 
ziemniaków, sałatek, mnogości dodatków. Niby dobrze pójść do 
włoskiej restauracji, ale jednak tutaj wszyscy troszkę oczekują 
tej polskości. Idziemy na delikatne kompromisy i dlatego np. 
musiałem walczyć z szefem, aby wrzucić tu capricciosę. 

Kolejna trudność, z którą boryka się cała branża to problem 
z pracownikami. Czy Pan też to dotkliwie odczuwa?
Skala trudności w pozyskaniu pracowników jest nieprawdo-
podobna. To dla mnie troszkę niezrozumiałe, bo dziś zarobki 
w gastronomii są dosyć dobre. Problemy są ze wszystkimi sta-
nowiskami, ale zdecydowanie najtrudniej o dobrych kelnerów. 
Łatwiej też znaleźć szefa kuchni niż kucharza zmianowego. Je-
dynie z pozyskaniem menedżerów nie zauważam kłopotu. Je-
śli chodzi ogólnie o pracowników to być może to też kwestia 
pokolenia i mentalności. Niektórzy potrafią rozważać odejście 
nawet po pierwszym dniu działalności restauracji. Obawiam 
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się o przyszłość, bo jeśli będą ją budowali ludzie, którzy chcą 

wszystkiego od razu, to nie wyobrażam sobie otwarcia restau-

racji. Przecież to ogromny nakład finansowy, ale i potrzeba cier-

pliwości, skupienia na pracy, a pieniądz przyjdzie z czasem. Jako 

wypadkowa i drugorzędna kwestia zaangażowania, pracy i po-

jedynczych działań. Chociaż np. w Bocce jest bardzo duży ruch, 

są napiwki, więc zdarzały się sytuacje, że wielu kelnerów, którzy 

zrezygnowali – wrócili do nas. 

Dla Bueny i Mango mieliście Państwo przygotowaną franczyzę. 
Czy na razie wstrzymujecie się od rozwoju w tej formie?
Trochę tak. Teraz raczej celuję w większe lokale. Ale jeśli poja-

wi się wyjątkowe miejsce to nie wykluczam takiej opcji. Jest też 

sporo propozycji wejścia do innych miast, ale nie mamy na to 

do końca czasu i funduszy. Niestety gastronomia to wysokona-

kładowy biznes, a ja nie traktuję naszych lokali, jak sieci jednej 

marki. Każdy z nich musi mieć swoją duszę. Nawet jeśli powstaje 

nowe miejsce pod takim samym brandem, to staramy się, aby 

każde było inne, wyjątkowe. Jestem daleki od schematycznej 

powtarzalności. Kopiuj-wklej to nie mój styl pracy. To nudne, 

a ja od tego stronię. Cenię kreatywność, lubię się sprawdzać. 

Tak to wygląda teraz i nie planuję, aby miało się zmienić w przy-

szłości. Poza tym gdybym miał stawiać tylko na street to już nic 

bym nie otworzył. Przyszłość, w kontekście najbliższych lat leży 

głównie właśnie w takich miejscach jak Fabryka Norblina, Bro-

wary Warszawskie, Hala Koszyki, kompleksach gastronomicz-

nych, ale wyjątkowych. 

Czyli są już plany na nowe miejsce?
Tak, udało się przejąć miejsce po lokalu Ten Warszawiak, nad 

Wisłą, obok Zachodniego Brzegu przy Wioślarskiej. Tam po-

wstanie wyjątkowe miejsce. Będzie to rum bar z kuchnią Ka-

raibów, Brazylii, z odrobinę Meksyku. Będą dominować ciepłe, 

tropikalne klimaty. Gości planujemy zaprosić w grudniu, chociaż 

pewnie pełną parą ruszymy w kwietniu przyszłego roku. Na razie 

ten lokal będzie działać przy współpracy z Zachodnim Brzegiem. 

To, co będzie nas wyróżniać to możliwość przejścia z jednego 

lokalu do drugiego, bez wychodzenia na zewnątrz. 

Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Życzę powodzenia w realizacji 
kolejnych celów!
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TO TRUDNY CZAS  
ALE JESTEM DOBREJ MYŚLI

NINE’s Restaurant & Sports Bar otworzył drzwi dla gości pod 
koniec zeszłego roku. O pierwszych wnioskach, atrakcjach, 

jakie można spotkać w lokalu oraz sports barze, planach 
na przyszłość i zaangażowaniu Roberta Lewandowskiego 
opowiada współwłaściciel konceptu – Jacek Trybuchowski.
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Właściciele NINE’s zaprosili pierwszych gości na początku 
października. Jakie są wnioski z pierwszego okresu działalności?
Działamy od ośmiu miesięcy. Z każdym tygodniem coraz spraw-
niej. Jednak jest to skomplikowane miejsce, bo funkcjonujemy 
aż na pięciu poziomach, co jest sporym wyzwaniem operacyj-
nym. Zdecydowanie lepiej rozumiemy, jak zachowują się nasi 
Goście na różnych poziomach, gdy np. przechodzą ze sports 
baru do restauracji i w jaki sposób organizować eventy. Bardzo 
wiele osób utożsamia nas tylko z barem sportowym, a przecież 
dwa pietra naszej inwestycji to restauracja. Z tego powodu, to-
nujemy w niej sport, aby nikt nie czuł się „wyalienowany”. Słu-
chamy naszych Gości i staramy się być bardzo elastyczni, bo 
w końcu jesteśmy właśnie dla nich. Tak, jak wspominałem na 
waszym XIX Food Business Forum 2021, na pewno rok zajmie 
nam budowanie zespołu i powoli zbliżamy się do tego momen-
tu. Mamy jeszcze cztery miesiące, ale wszystko powoli się klaru-
je i jesteśmy coraz bliżej posiadania pełnego, stabilnego teamu. 
Organizujemy również coraz więcej eventów firmowych i pry-
watnych. Zaczęliśmy je aktywować i mamy więcej konferencji, 
spotkań do 50-60 osób. Gdy już pod koniec lutego widzieliśmy 
poprawę „po-covidową”, wydawało się, że złapiemy oddech, 
wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Wybuchła 
wojna. Wtedy dla dzieci z Ukrainy organizowaliśmy spotkania, 
świetlicę, oglądaliśmy filmy, był psycholog, animatorzy, wspólne 
posiłki. Nie chcieliśmy oklasków, pragnęliśmy pomóc, jak tylko 
możemy, w ciszy. Z resztą Ambasador Ukrainy jest naszym sta-
łym bywalcem. 

Szczególnie, że gastronomia jest jedną z pierwszych branży, które 
w przypadku ostatnich wydarzeń, tj. pandemii i wojny odczuwają 
skutki. Dodatkowo inflacja. Jak Państwo sobie z tym radzicie? 
Pandemia i wojna w Ukrainie zdecydowanie nie pomagają 
branży. Nie było czasu na chociaż częściową odbudowę strat. 

Największym problemem i wyzwaniem, z którym wszyscy się 
borykamy jest inflacja i galopujące ceny żywności oraz mediów. 
To wywróciło do góry nogami nie tylko nasz biznes, ale myślę, 
że każdy interes gastronomiczny w tym kraju. Model bizne-
sowy, presja płacowa, produktowa, powodują, że wchodzenie 
w tę branżę dzisiaj, to duże ryzyko. Brakowało nam wszystkim 
momentu spokoju. Nawet jeśli sprzedaż doszła już do tego mi-
nimalnego poziomu, zakładanego w planie biznesowym, to co 
możemy zrobić z kosztami? Cen też nie można podnosić w nie-
skończoność, bo Goście są coraz bardziej sensytywni. Ale, jakie 
mamy wyjście, gdy produkty drożeją o 30-50 proc. w ciągu mie-
siąca? Staramy się podejmować szereg działań, ale nie zawsze 
się to udaje. Wydawało się, że pandemia mocno „przesiała” tę 
branżę, ale boję się, co będzie za pół roku. 

NINE’s jest bardzo dużym lokalem, z podziałem na poziomy. 
Wspomina Pan, że to wyzwanie operacyjne, ale także 
komunikacyjne. Macie bardzo szeroki przekrój odwiedzających? 
Naszym założeniem od samego początku było, aby ten profil 
był bardzo zróżnicowany. Ale tak, to olbrzymie wyzwanie ope-
racyjne. Mamy ponad 17 tys., obserwujących na Instagramie, 
co daje chyba jeden z najlepszych wyników w Polsce dla lokalu 
gastronomicznego. Chcieliśmy adresować to miejsce do szero-
kiego spektrum Gości. To się udaje. Myślę, że w tej chwili mamy 
coraz więcej wymagających odwiedzających, którzy mają już 
swoje oczekiwania, rozumieją, jak smakuje dobre jakościowo 
mięso czy wino. Przybywa ludzi biznesu, organizacji eventów. 
Niedziela jest absolutnie dniem rodzinnym. Nie brakuje także 
oczywiście fanów sportu i samego Roberta. Docieramy również 
do młodzieży, przychodzą pary na randki. Pojawiają się i osoby 
starsze. Taki widok bardzo nas cieszy. Coraz ważniejszym ele-
mentem stają się dla nas turyści, co m.in. bardzo mocno zauwa-
żamy podczas długich weekendów, jak np. majowy. Warszawa 
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opustoszała, wiele osób odpoczywało nad Wisłą, była piękna 
pogoda, w restauracjach nie było tłumów, a u nas kolejka. Ana-
lizowaliśmy, kim są ci Goście i 90 proc. to osoby spoza stolicy. 
Odwiedzają Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania War-
szawskiego i... nas. W tym upatrujemy dużą szansę na lato, bo 
niestety wiadomo, co dzieje się wtedy z gastronomią w mieście... 

Istotny element całej inwestycji to Sports Bar. Czy Polacy są już 
gotowi na takie miejsca?
Bary sportowe w Polsce mają trudne życie. To bardzo specy-
ficzne, niszowe miejsca. Jednak trochę się to zmienia. Formuła 1 
jest świetnym przykładem. Od zeszłego roku mamy stałą grupę 
ponad 100 fanów wyścigów. Wtedy cały bar jest praktycznie 
zamknięty dla nich. Gdy w zeszłym roku był finał, to mieliśmy 
prawie 300 osób i tylko część mogła wejść do środka. Muszę 
przyznać, że fani Formuły 1 są doskonali! Średnia wieku to 25 
lat, w równym podziale 50/50 kobiety i mężczyźni. Genialna pu-
blika, najlepsza, jaką kiedykolwiek widziałem. Nawet jeśli mocno 
stawiamy na promowanie wydarzeń sportowych, to poza piłką 
nożną i Formułą 1, które odgrywają olbrzymią rolę w tym biz-
nesie, to jest to utrudnione zadanie. Na tenis goście przychodzą 
dopiero na finał. NBA cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem, ale pojawia się problem różnicy czasu. Miejsca barowo-
-restauracyjne u nas jeszcze zdecydowanie raczkują. Bar działa 

wspaniale, ale w głównej mierze tylko gdy są wydarzenia spor-
towe. Wtedy tętni życiem.

Co więc czeka na fanów sportu w NINE’s? Czego nie spotkają 
w innych tego typu miejscach w Polsce? 
Właśnie we wspomnianej wyżej części Sports Barowej jest 
najwięcej sportu, ale i jednocześnie elastyczności. Mamy tam 
ponad 20 ekranów, możliwość transmisji 10-12 różnych even-
tów równolegle, ale zwykle jest jeden temat wiodący. Mocno 
wspiera nas partner medialny Przegląd Sportowy i wspólnie 
tworzymy co tydzień grafik najważniejszych wydarzeń. Mamy 
też system QR kodów. Posiadając własne słuchawki, można słu-
chać tego, co akurat nie jest głównym audio. Wystarczy wpiąć 
się w odpowiedni kanał za pomocą bardzo prostej aplikacji.

W strefie Fan Zone, mamy główny ekran do transmisji (po-
nad 180 cali), i prawdziwe trybuny stadionowe. To wyjątkowa 
przestrzeń do największych eventów sportowych, ale także 
i konferencji biznesowych. Jednym z naszych większych even-
tów był Super Bowl. Mieliśmy pełną restaurację, sports bar oraz 
fan zone, mimo wspomnianej różnicy czasu. To było intensyw-
ne wydarzenie, bo przypadało w nocy z niedzieli na poniedziałek 
(transmisja rozpoczynała się o 2:00 nad ranem, a my zaczyna-
liśmy animować Gości już od 20:00). Przedłużyliśmy weekend 
o kolejne godziny, a następnego dnia były już walentynki.

Super Bowl też nas pozytywnie zaskoczył, ponieważ sądzili-
śmy, że zaktywizujemy nim w głównej mierze obcokrajowców, 
a pojawiło się jedynie 3 proc. Amerykanów. To świetnie pokazu-
je możliwości i oczekiwania. Ludzie zaczynają też powoli rozu-
mieć, że u nas jest nie tylko sport, bo na początku często było 
zdziwienie: To wy też macie restaurację? (śmiech). 

Otwarcie odbiło się dużym echem. Goście liczą na częstą obecność 
w lokalu Roberta Lewandowskiego i mają nadzieję, że będzie coś 
bezpośrednio serwował...
Mieliśmy taki plan i może go jeszcze zrealizujemy (śmiech). Te-
raz już trochę się wszystko uspokoiło. Na samym otwarciu był 
Robert ze swoimi przyjaciółmi. Otworzyliśmy najpierw Sports 
Bar. Niespodzianką dla Gości był fakt, iż Robert był w restau-
racji. Tego dnia padły wszystkie social media, więc zaczęliśmy 
zapraszać ludzi z zewnątrz, mówiąc, że Lewandowski jest w re-
stauracji. Jedni wierzyli, inni nie (śmiech). Ci, którzy przyszli, byli 
w szoku. Robert jest u nas praktycznie za każdym razem, gdy 
jest w Warszawie. Nawet, gdy jest w mieście, ale nie ma go w lo-
kalu, bo ma inne zobowiązania, dzwoni, aby np. dostarczyć mu 
lunch. Obecność Roberta w lokalu wychodzi bardzo naturalnie. 
Gdy był Plebiscyt Przeglądu Sportowego, kolejnego dnia u nas 
odbywała się konferencja. Goście też wtedy byli w restauracji, 
przypadało to na niedzielę, więc lokal był pełen rodzin. Dzieciaki 
były w siódmym niebie. Natomiast innym razem, gdy restaura-
cja była cała zapełniona fanami Roberta, zeszliśmy razem na dół, 
do Sports Baru, gdzie odbywała się wspomniana transmisja For-
muły 1 i nawet nikt nie zareagował na jego obecność (śmiech). 

Robert czasem też testuje nowe produkty. Ma swoje sta-
łe ulubione pozycje w naszym menu. Relacje są bardzo dobre 
i mocno doceniamy to, że zawsze stara się znaleźć czas dla 
NINE’s. Szczególnie biorąc pod uwagę jego napięty kalendarz 
i wiele zobowiązań. 

JACEK TRYBUCHOWSKI  
I MILENA KASZUBA-JANUS
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Na etapie koncepcyjnym mówił Pan, że idealna byłaby 
restauracja w kwadracie lub prostokącie na jednej płaszczyźnie. 
Czy z perspektywy czasu podział na poziomy wyszedł na dobre? 
Z jednej strony tak – bo to dodaje kameralności, intymności. Na 
przykład gościliśmy ostatnio polską kadrę piłkarską, mogli swo-
bodnie zająć całe jedno piętro i spokojnie zjeść kolację. Jednak 
z drugiej strony, tej bardziej operacyjnej już mniej, gdyż każdy 
poziom wymaga dodatkowych osób na zmianie. Bylibyśmy 
w stanie wygenerować podobne obroty, zatrudniając ok. 30 
proc. mniej personelu. Ze względu na wspomnianą poziomo-
wość, to wymaga bardziej rozbudowanej struktury. Sam fakt, 
że są trzy kuchnie tworzy dużo większe potrzeby personalne. 
Widzimy jednak tego plusy, np. gdy w niedzielę, gdy jest For-
muła 1 w Sports Barze, a w restauracji pojawia się wiele rodzin 
z dziećmi, to nikt sobie nie przeszkadza i każdy może czuć się 
swobodnie. 

Jeśli chodzi o załogę, to przenika się między poziomami? Ile osób 
Państwo zatrudniacie? 
Mamy sześcioro menedżerów, a cały zespół liczy prawie 70 
osób. Ze względu właśnie na kompleksowość, to musi tak wy-
glądać. Rotujemy pracowników przy trzech różnych kuchniach, 
w zależności od potrzeb i pory dnia. W poniedziałki Sports Bar 
jest zamknięty, więc przesuwamy wtedy ręce do pracy na inne 
poziomy. 

Za menu stoi Tadeusz Muller, pojawia się sporo propozycji wege. 
Jakie dania cieszą się największą popularnością?

Tadeusz zakończył projekt, jednak cały czas mamy kontakt. 

Teraz działa szef kuchni, Tadek był kreatorem karty. Ale fakt, 

90 proc. tego co znajduje się aktualnie w ofercie, to menu wy-

pracowane przez niego. Zawsze w części barowej dużą popu-

larnością cieszą się skrzydełka, burgery, nachosy. Przez pierw-

sze trzy miesiące zdecydowanie górowały burgery, ale to był 

inny Gość niż teraz. Zapewne bardziej zaciekawiony miejscem, 

niż kuchnią. Widać to po sprzedaży m.in. win, że nasz Gość się 

bardzo zmienia. Jest bardziej świadomy, dojrzały. Kiedyś do-

minowało piwo, dziś jest to wino i drinki. Wiele zależy też od 

dnia tygodnia. Na pozycję lidera wśród deserów wysuwa się 

sernik. Mam nadzieję, że niebawem będą dominowały też ste-

ki, które wkrótce zawitają do naszej oferty. Świetnie sprzedają 

się też żeberka czy kurczak baby, łosoś w nori, a także sałatki. 

Burger cały czas ma się dobrze, ale obiektywnie patrząc, jest 

naprawdę smaczny, więc to nie powinno dziwić. W restauracji 

w menu, mamy tylko jednego burgera, bo nie chcemy pozycjo-

nować się jako burgerownia. Natomiast w sports barze jest to 

już sześć pozycji w daniach głównych i dodatkowo dział burger 

sliders z mini burgerami. Dużą popularnością cieszą się dania 

wege. Byłem nastawiony do tego bardziej sceptycznie, jeśli 

chodzi o mnogość takich propozycji. Muszę jednak przyznać, 

że np. Beyond czy Qurczak to świetna i ku mojemu zdziwie-

niu, bardzo smaczna, alternatywa. Dużo osób korzysta z możli-

wości wymiany składników na opcję wegetariańską czy w 100 

proc. roślinną. Widać, że pozycje wege mają swoich stałych fa-

nów i nie są to skoki sprzedażowe. Dania bez mięsa stanowią 

czasem nawet 40 proc. wszystkich sprzedanych pozycji, więc 

to ważny element naszej kuchni. Mamy też autorskie mleko 

migdałowe, które sami „wyciskamy” każdego dnia. Ci, którzy 

przychodzą pierwszy raz nastawiają się na nuggetsy i burgery, 

a są pozytywnie zaskoczeni liczbą dań do wyboru. 

Jakie zmiany planują Państwo w najbliższym czasie?
Bardzo mocno wciąż pracujemy nad menu. Za chwilę wprowa-

dzimy wspomniane steki. Już testujemy tę opcję. Czujemy się 

pewniej, więc jesteśmy już gotowi poszerzać ofertę o kolejny 

element. Ostatnio wprowadziliśmy też ofertę lunchową, pojawi 

się więcej win i deserów. 

Mówił Pan, że restauracja ciągle się zmienia, dochodzą nowe 
aktywności, pozycje w menu. Jednak czy cała inwestycja wygląda 
tak, jak Pan miał w swoich założeniach?
Myślę, że w 90 proc. – tak. Jeszcze parę miesięcy temu to było 

pewnie 60 (śmiech). Z miesiąca na miesiąc ta skala wzrasta. 

Przybliżamy się do tego, co sobie wymarzyliśmy. Jeszcze trochę 

nam brakuje. Jednak to niekończący się proces. Wydawało nam 

się, że niektóre elementy będą atrakcyjne dla Gości, a okazuje się, 

że niekoniecznie i odwrotnie. Ciągle się uczymy, sprawdzamy, te-

stujemy. To trudny czas dla całej branży, ale jestem dobrej myśli. 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia ponownie w NINE’s!

PULS GASTRONOMII
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Gringo Bar powstał spontanicznie, a od ośmiu lat jest wyraźnie 
widoczny na gastronomicznej mapie miasta. Właściciel  

– Maciej Bilka – w rozmowie z nami opowiada o aktualnej sytuacji 
marki, odbudowie po pandemii i planach na kolejny brand. 
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Pracuję nad nowym 
konceptem
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Jak wygląda aktualna sytuacja Gringo Bar i jak radziliście sobie 
w czasie pandemii?
W tej chwili notujemy dobre wzrosty. Można powiedzieć, że 
sytuacja wyrównała się do tej sprzed pandemii. Nawet idziemy 
w górę. Ceny niestety też, co daje nam większe kwoty, ale mimo 
to mogę mówić o stabilizacji. Podczas lockdownów nie byliśmy 
jednak w najgorszej sytuacji. Gringo dobrze się obroniło dzięki 
dostawom. Cały proces delivery był odpowiednio sformatowa-
ny już wcześniej, podobnie, jak większość dań. Oczywiście nie 
wszystkie, np. taco mają swoje właściwości, ale inne dania, jak 
najbardziej spisywały się w delivery. 2020 był bardzo słabym 
rokiem i bardzo mocno to odczuliśmy. Z kolei 2021 rekordo-
wym, jeśli chodzi o obroty w skali całego biznesu. To pierwsze 
półrocze 2022 ma się naprawdę dobrze. W maju mieliśmy zde-
cydowanie tendencje wzrostową. Czerwiec prezentuje się opty-
mistycznie, więc jest nadzieja, że też zakończy się pozytywnie. 
Patrząc na statystyki w skali roku to druga połowa jest zawsze 
lepsza. Wiec jest szansa, że bilans z tego roku będzie bardzo po-
zytywny. Jeśli chodzi o pracowników, to na szczęście, udało się 
nikogo nie zwolnić. Wszystkie ręce do pracy były wykorzystane 
w delivery.

Dziś widzimy się w Hali Koszyki, dwa lokale znajdziemy 
w lokalizacjach streetowych. Jeden z Waszych punktów znajduje 
się w Galerii Młociny. Jak z rentownością tego miejsca? 
Otworzyliśmy je w 2019 roku, jak wiemy niedługo potem przy-
szła pandemia. Dlatego to był bardzo trudny moment na taką 
lokalizację. Tamta część Warszawy być może nie potrzebowa-
ła jeszcze tak dużej inwestycji, jaką jest Galeria Młociny. W tej 
chwili nie spełnia do końca naszych celów, ale jesteśmy dobrej 
myśli, co do tego miejsca. 

Gringo zawsze miało charakter familijny. Czy nadal udaje ci się go 
zachować?
Tak, atmosfera jest dalej zdecydowanie rodzinna. Spora część 
moich bliskich pracuje dla tej marki. Struktura, jeśli chodzi o tę 
kwestię, nie zmieniła się. Wielu pracowników jest w bliskich re-
lacjach przyjacielskich. Oczywiście, my również od góry staramy 
się dawać przykład i zachować ducha rodzinnego w Gringo.

Problem z pozyskiwaniem pracowników dotyka mnie cały 
czas, natomiast zawsze udaje się wychodzić z tego obronną 
ręką. W tym też duża zasługa menedżerów, którzy wspierają, jak 
mogą i naprawdę dają z siebie wszystko. 
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Dajesz im dużą swobodę w działaniu?
Mam do nich pełne zaufanie. Są kwestie, w których muszę się 

udzielać, ale generalnie nie wtrącam się (śmiech). Ważne jest 

porozumienie i współpraca. Takie przekazywanie odpowiedzial-

ności, nie jest to łatwe. Na początku było nawet bardzo trudne. 

Jednak dziś, po ośmiu latach istnienia Gringo, nauczyłem się, że 

nie mogę wszystkiego robić sam. Dzięki temu łatwiej się żyje. 

O to też chodzi w biznesie, że nie można być jego niewolnikiem. 

Nie chcę i na szczęście nim nie jestem. 

Bazujecie na produktach najwyższej jakości. Czy w kwestii 
współpracy i pozyskiwania dostawców coś się zmieniło?
Tutaj mieliśmy pewne roszady, wiadomo, że ceny skaczą 

i szaleją. Jednak koniec końców mamy podobny zestaw do-

stawców. W kwestii produktów z Meksyku, odpuściliśmy linię 

napojów, które mieliśmy w ofercie. Dzisiaj sprzedajemy tylko 

nasze. Główny wyznacznik do poszukiwania konkretnego pro-

duktu, który nas interesuje to sprawdzenie jakości i cena, którą 

możemy negocjować. Z reguły jednak są to długoletnie związki 

partnerskie. 

Wielu znawców gastronomii wskazuje Gringo jako przykład 
bardzo spójnego, dobrze dopracowanego konceptu. A Ty przecież 
nie miałeś w planach tworzyć nowej marki. W jaki sposób ją 
dopracowywałeś?

To miód na moje uszy, ogromna pochwała. Mam ciarki, kie-

dy o tym mówisz (śmiech). Rzeczywiście marka narodziła się 

spontanicznie. Jednak, gdy pomysł przerodził się w coś więcej, 

chciałem mieć wszystko od razu przygotowane na najwyższym 

poziomie. Zależało mi właśnie na tej spójności, konsekwencji 

w kwestii identyfikacji wizualnej, charakteru, idei, komunikacji, 

fotografii, opakowań. Podszedłem do tego kompleksowo. Wia-

domo, że od początku wiele się zmieniło, ale trudno, aby było 

inaczej. Na ten moment to wszystko wygląda dokładnie tak, jak-

bym chciał. 

Jakie masz plany na najbliższą przyszłość w kontekście menu czy 
nowych lokalizacji?
Testowo wprowadziliśmy mięso z konopi. Powstaje z nasion.  

Ten produkt ma wiele walorów prozdrowotnych i na pewno 

wyróżnia się na tle innych produktów dostępnych na rynku. 

Produkuje go firma, która pracuje nad tą technologią w bardzo 

zaangażowany sposób. W naszym menu mamy Hemp Burrito 

Burgera.

Być może pojawimy się z nowym Gringo we Wrocławiu, 

w inwestycji za którą stoją również twórcy Hali Koszyki. W tej 

chwili sezonowo jesteśmy również nad Wisłą.

Mogę Ci zdradzić, że pracuję też nad nowym konceptem, któ-

ry będzie nazywał się „Po Warszawsku”. W tej chwili trwają już 

negocjacje w kontekście lokalu i jest duża szansa, że będziemy 

w bardzo atrakcyjnym miejscu Warszawy. To będzie współpra-

ca z dobrym szefem kuchni, z którym połączymy siły. Taki kon-

cept wynika z moich zainteresowań. Myślę, że jest kilka takich 

miejsc w stolicy, ale na pewno nie w takim wydaniu, jakie chce-

my stworzyć. Z całą pewnością będzie to coś nowego i miejmy 

nadzieję, że zaskarbimy sobie serca gości. 

Od lat triumfujecie też w organizowanym przez nasze 
wydawnictwo konkursie – Food Business Awards. Właśnie 
zaczęliśmy przyjmować zgłoszenia do nowej edycji. Jakieś rady dla 
pozostałych uczestników? 
Te wyróżnienia wiele dla nas znaczą i zawsze sprawiają całemu 

zespołowi ogromną radość. Trzeba robić swoje na najwyższym 

poziomie, uszczęśliwiać gości, sprawiać, by się u Ciebie swobod-

nie czuli, przy tym dobrze jedząc. To moim zdaniem podstawa. 

Przez żołądek do serca – to jest niezmiennie aktualne. Gringo 

miało być miejscem dla przyjaciół i nadal nim jest, tylko to grono 

się znacznie rozrosło (śmiech). 

Maćku, dziękuję za nasze kolejne spotkanie i rozmowę. 
Trzymam kciuki za Gringo i nowy koncept. 
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CEO New York Pizza Department 
oraz marki ŻarWOK – Tomasz Jench, 

w rozmowie z nami opowiada 
o narodzinach nowego konceptu, 

zmianach na rynku i planach 
ekspansji zagranicznej. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

WW swoim portfolio macie Państwo sieć NYPD, ale również markę 
ŻarWOK, która powstała w czasie pandemii i skupia się na 
dowozach. Czy prace nad brandem trwały już wcześniej czy to 
pewnego rodzaju odpowiedź na lockdowny? 
ŻarWOK chodził mi po głowie już od dłuższego czasu. Gdzieś 
w godzinach wolnych od pracy starałem się to składać, ale bez 
nadmiernego „ciśnienia”. Jednak, gdy zaczęły docierać do nas 
pierwsze głosy o wybuchu, jeszcze wtedy epidemii w Chinach, 
byłem świadomy, że może bardzo szybko pojawić się w Eu-
ropie. Dlatego zintensyfikowałem prace nad ŻarWOKiem, tak 
aby był dopracowaną odpowiedzią na potrzeby rynku podczas 
pandemii. 

W lutym 2019 roku wraz ze swoim zespołem zajmującym się 
kreacją nowych pozycji do karty menu dla New York Pizza De-
partment, odbyliśmy serię szkoleń i wizytacji chińskich restauracji 
w Londynie. Już na tym etapie mieliśmy wymyśloną nazwę, logo 
i wstępne pozycje do menu. Dość szybko udało nam się opraco-
wać wszystkie aspekty od opakowań, po końcowy produkt. 

ŻarWOK bazuje głównie na dostawie, chociaż ze względu na 
potrzebę rynku uruchomiliśmy kilka lokali, które mają też moż-
liwość konsumpcji na miejscu. W naszych restauracjach oferu-
jemy autentyczne dania z kuchni American – Chinese. ŻarWOK 
jest o tyle unikalny, że można go dołożyć do prawie każdej już 
istniejącej restauracji. Dlatego uważam że była to idealna odpo-
wiedź na pandemię i lockdowny.

Ten trudny czas spotęgował zainteresowanie daniami w dowozie. 
Pizza w tym przypadku wydaje się „bezpiecznym produktem”, jeśli 
chodzi o biznes. Z jakimi wyzwaniami przyszło się Panu zmierzyć 
z punktu widzenia prowadzenia właśnie takiego formatu?
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Rynek gastronomiczny bardzo mocno się zmienił przez pande-
mię, a dokładniej rzecz ujmując zwyczaje zakupowe klientów 
tego sektora. Wiele osób, w tym instytucje finansowe, wrzu-
cają całą branżę do jednego worka. Jednak nasza specyfika 
pozwoliła nam bardzo mocno rozwinąć się przy lockdownach. 
Oczywiście, mieliśmy też spadki sprzedażowe na samym po-
czątku pierwszego lockdownu (przez maksymalnie miesiąc), 
gdy panowała bardzo duża niepewność i ogólny strach spo-
łeczeństwa. Jednak po tym okresie, dzięki szerokim akcjom 
marketingowym, wiele osób, które nie korzystały z jedzenia 
w dostawie, nagle odkryły ten kanał zamawiania. Skorzystali 

na tym głównie restauratorzy, którzy mieli dobrze rozwinięty 
sektor delivery, jak również wszelkie agregatory sprzedaży – 
portale internetowe do zamawiania jedzenia online. My jako 
New York Pizza Department obroniliśmy się podwójnie, ponie-
waż nie tylko nie zamykaliśmy lokali, a otwieraliśmy nowe, co 
nie było na tamtą chwilę tak oczywiste. Myślę że to dlatego, że 
nasi partnerzy zobaczyli na własne oczy, że tak zwana „deliver-
ka” jest w stanie przetrwać wszystkie kłody, które są nam rzu-
cane pod nogi. Oczywiście nie każda restauracja z dowozem 

czy taka, która na szybko dodała dostawy wyszła obronną ręką. 
My wiedzieliśmy jak to zrobić, ponieważ dostawą pizzy zajmu-
jemy się od przeszło 13 lat.

Jak ocenia Pan zmiany rynkowe, trendy, które odcisną na dłużej 
piętno na gastronomii. W jaki sposób Państwo się do nich 
dostosowujecie?
Zmiany rynkowe są ogromne i raczej nieodwracalne, z czego 
się cieszymy. Świat bardzo przyspieszył. Mamy coraz więcej 
klientów, którzy po prostu nie mają czasu na gotowanie lub 
też nie chcą go tracić na tę czynność, ponieważ mają tak duży 

wybór świetnego jedzenia w dostawie, że codziennie mogą 
zamawiać inny rodzaj kuchni. Od pizzy, przez dania chińskie, 
po hawajskie poke bowle. Z naszych statystyk wynika, że co-
raz więcej klientów zamawia kilka razy w miesiącu, ale też 
widzimy pole do poprawy tego wyniku, ponieważ na zacho-
dzie Europy, tak zwany heavy user, według statystyk jednego 
z największych agregatorów sprzedaży, zamawia około dwa 
do czterech razy częściach od polskiego klienta. My, jako za-
rządca dwóch sieci, przygotowujemy się do mocnej ekspansji, 

ZMIANY RYNKOWE  
SĄ OGROMNE I RACZEJ 

NIEODWRACALNE
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szczególnie w sektorze dark kitchen, gdzie mamy w planach 
otwarcie kilku „wirtualnych” marek. Oczywiście damy możli-
wość otworzenie tychże konceptów naszym parterom fran-
czyzowym. 

Ogólnie w naszym przypadku pandemia potwierdziła to, 
co od 2014 (kiedy zdecydowaliśmy się na franczyzę) roku 
próbowałem zbudować, czyli sieć opartą w głównej mierze 
na małych lokalach bez konsumpcji na miejscu, ukierunkowa-
nych na dostawy. Dlatego, przede wszystkim szukamy lokali 
około 40-50 mkw. znajdujących się na obrzeżach miast. Jest 
wiele zalet takiego rozwiązania, od niższych czynszów, czy 
też mniejszej ilości pracowników. Dodatkowo łatwiej zarzą-
dzać lokalem bez konsumpcji na miejscu. Szczególnie, jeżeli 
chodzi o kontrolę food costów. Dotyczy to zarówno NYPD, 
jak i ŻarWOKa. Nasi partnerzy w 90 proc., jeżeli się decydują 
na współpracę z nami, to wybierają od razu dwie restauracje 
pod jednym dachem.

Czym Wasz model biznesowy, menu, oferty specjalne, promocje 
wyróżniają się tle konkurencji? Czy w świecie pizzy da się jeszcze 
czymś zaskoczyć?
Rynek pizzy w Polsce, wbrew pozorom jest bardzo mocno roz-
winięty. Klienci mają do wyboru pizzę w stylu amerykańskim, 
neapolitańskim, wariację polsko-włoską, po pizzę w stylu „ro-
mana”. Nasza jest najbliższa smakiem do tej najczęściej spoty-
kanej w Ameryce. Jednak musieliśmy ją lekko zmodyfikować aby 
dostosować ją do polskiego podniebienia. W naszych „plackach” 
można spodziewać się dużej ilości składników, różnych rodzajów 
ciast (od cienkiego, grubego po takie z serem w rantach). Cha-
rakteryzujemy się tym, że staramy się sprzedawać pizzę, o jak 
najlepszej jakości, przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Dla przy-
kładu nawet w okresie zimowym używamy zawsze świeżych 
warzyw. Dodatkowym wyróżnikiem naszych produktów jest 

nazewnictwo. U nas klient nie zamówi pizzy capricciosa, funghi 
itp. Tylko Central Park, Statue of Margaritha, czy pizza od Pu-
cybuta po Rockeffelera. Staramy się też mieć kilka razy do roku 
menu specjalne. Aktualnie to kampania What the freak – naj-
bardziej zakręcone pizzę ever vol. 2, gdzie można kupić pizzę 
o smaku hamburgera, z chettosami i krążkami cebulowymi czy 
z kurczakami w panierce. Nie lubimy stać w miejscu. Dlatego cały 
czas aktualizujemy menu i sprawdzamy trendy sprzedażowe.

Zarządzacie Państwo blisko 60 lokalami franczyzowymi 
w kontekście dwóch marek: NYPD i ŻarWOK. Jakie macie najbliższe 
plany rozwoju i jaką dynamikę otwarć planujecie?
Trwają kolejne rozmowy, aby tych lokali było coraz więcej. Jeżeli 
dodamy marki wirtualne to w krótkim czasie możemy mieć ich 
ponad 100. Plany rozwojowe na rok 2022 mieliśmy dość inten-
sywne. Trwały zaawansowane rozmowy dla ponad 12 kolejnych 
lokali, oprócz tych, które już w tym roku otworzyliśmy. Jednak 

sytuacja wojenna na Ukrainie wstrzymała 90 proc. negocjacji, 
ponieważ partnerzy poczuli dość dużą niepewność gospodar-
czą. Na szczęście, sytuacja wróciła do normy, jeśli chodzi o decy-
zje biznesowe i trwają rozmowy na temat otwarć w wielu loka-
lizacjach w Polsce i nie tylko. Byliśmy bardzo blisko ekspansji na 
zasadach master franczyzobiorcy na rynku bułgarskim, w Emi-
ratach Arabskich, a dokładniej w Dubaju. Jednak pandemia nam 
pokrzyżowała te plany, ale co się odwlecze... I znów trwają luźne 
rozmowy na otwarcie lokali w tym mieście. Ponadto pojawiła 
się opcja uruchomienia pojedynczych lokali w Szwecji i Wielkiej 
Brytanii, jednak wolelibyśmy się skupić na master franczyzie ze 
względu na stopień skomplikowania takiego przedsięwzięcia, 
szczególnie w aspektach prawnych i logistycznych.

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za zagraniczną ekspansję!
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Mimo że jego pierwsze gastronomiczne biznesy nie były sukcesem, 
czuł, że w tej branży jest coś, co sprawia, że chce w niej pracować. Mark 

Zarkhin – pomysłodawca Grupy Kumpel, która w swoim polskim portfolio 
posiada Browar Warszawski, Pizza Lecentano i Rest. Baczewskich, w czasie 

rozmowy opowiedział o narodzinach konceptów, przepisie na udany 
biznes, różnicach między polskimi i ukraińskimi konsumentami oraz 

w jaki sposób restauracja może uszczęśliwiać gości. 

Dziś spotykamy się w Browarze Warszawskim. Jaka jest historia 
tego konceptu? Czy sam znalazł Pan lokalizację, czy może ona 
Pana? 
To miejsce zaproponowali mi moi partnerzy. Kiedy usłysza-
łem, że chodzi o browar, a moja grupa ma szerokie kompeten-
cje w tym zakresie, dlatego że mamy dwa browary we Lwowie, 
jeden regionalny, a drugi lokalny w restauracji, pomyślałem: 
a dlaczego nie? To jest bardzo ciekawe i dobre połączenie. Do-
datkowo jeszcze w stolicy Polski, w samym centrum Warszawy. 
Dla mnie całe to otoczenie wygląda jak sam środek nowocze-
snego miasta. Otworzyć Browar Warszawski w takiej lokalizacji 
i inwestycji to była cześć, ogromne wyróżnienie. Także przejaw 
najwyższego poziomu zaufania w moim kierunku od wszystkich 
partnerów i całego zespołu Echo Investment. Mając to wszyst-
ko z tyłu głowy, nie zastanawiałem się zbyt długo. Decyzja była 
praktycznie od razu. Oczywiście, że to ogromne wyzwanie, do-
datkowo dochodzą kwestie finansowe. Taka inwestycja wyma-
ga dużej organizacji, logistyki. Planowaliśmy być w Warzelni, ale 
później otrzymaliśmy tę lokalizację, która początkowo nie była 
przygotowana pod restaurację, ale udało się porozumieć w kwe-
stii aranżacji przestrzeni. Zależało nam na poziomach, które tu-
taj wykonaliśmy. 

Jeśli chodzi o wszystko, co związane z budownictwem 
i aranżacją lokalu to można chyba o tym napisać niejedną 
książkę (śmiech). Na gotowy plan nanieśliśmy jeszcze ko-
rekty w postaci wspomnianych poziomów, na których teraz 
działamy. Wymagało to stworzenia nowej organizacji, także 
w kontekście rozmieszczenia pracowników, wystroju itd. Mu-
sieliśmy wszystko zaplanować tak, aby łatwo było to kontro-
lować w przyszłości, pozostać atrakcyjnymi dla gości i żeby 
było prosto oraz pięknie, a dodatkowo design lokalu ciekawy, 
przystępny dla odwiedzających. To było bardzo wymagające 

zadanie. A czy się udało? Odpowiedź na to pytanie znają już 
tylko goście. 

Czy to miejsce wygląda dziś tak, jak chcieliście?
Nie wszystko. Pojawiły się pewne trudności, ale raczej natury 
technicznej. Tego nie da się przewidzieć i uniknąć. Muszę przy-
znać, że tak trudnego i skomplikowanego projektu jeszcze nie 
realizowałem. 

A przecież ma Pan bogate doświadczenie w tej materii...
Pod względem realizacji i wykonania, mogę śmiało powiedzieć, 
że był to najtrudniejszy projekt, a otworzyłem wiele restauracji. 
Mamy tutaj przecież ponad 2 tys. mkw., kilka poziomów, browar, 
bar. Wiele się dzieje, a wszystko musi być spójne i dopięte na 
ostatni guzik.

Słyszałam, że aranżacja przestrzeni to Pana dzieło.
To prawda, design wnętrza wykonaliśmy sami, we współpra-
cy z naszym projektantem. Jednak ja naprawdę bardzo lubię 
pracować przy aranżacji przestrzeni. Moja podstawowa zasada 
to prostota. Stronię od skomplikowanych projektów, przepeł-
nionych przepychem, gdy czasami projektant robi miejsce dla 
siebie, a nie wie nic o gościach, lokalizacji, miejscu. A przecież 
w Browarach mamy konkretny profil odwiedzających. Dla nich 
wnętrze musi być odpowiednie i nie można o tym zapomi-
nać przy żadnym kroku. To, co ja cenię w kontekście wystroju, 
można streścić w powiedzeniu: prostota na wysokim poziomie. 
Wyznaczenie kierunku i dbałość o wystrój to moje zadania. To 
nie pierwsza restauracja, w której łączymy siły z browarem. 
Jak wspominałem, podobny koncept mamy też we Lwowie, 
nawet myślałem, czy nie nazwać tego lokalu tak samo (Kumpel 

ROZMAWIAŁA 
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– przyp. red.), ale stanęło na Browarze Warszawskim. Od po-

czątku zależało mi na spójności. Rozważaliśmy kilka opcji, np. 

żeby to był gastropub, a może bar piwny z przekąskami, ale 

za każdym razem to nie było to. Biorąc pod uwagę lokalizację, 

otoczenie, naturalnie wyszło, że w pierwszej kolejności to bę-

dzie restauracja, ale z własnym piwem. 

Jakie dania czekają na gości, którzy przyjdą do Browaru? 
Czy ingeruje Pan w proces tworzenia menu?
Tak. Wręcz obowiązkowo. Muszę trzymać w ryzach koncepcję, 

w każdej materii. Porozumieliśmy się z szefem kuchni z Rest. Ba-

czewskich i Dmitriy Babak został brand szefem. Jednak kuchnie 

różnią się między sobą, bo każdy lokal jest inny. Co było dla nas 

ważne? Żeby jedzenie nie było dodatkiem, bo przecież mamy 

browar, nawet w samej nazwie lokalu i mogłoby się wydawać, że 

ono gra pierwsze skrzypce. Nie chcieliśmy, aby gastronomia była 

traktowana w kategorii przekąski czy przystawki. Nasza restau-

racja proponuje prawdziwą, rzetelną kuchnię. Nie chodzi o fine 

dining, ale o wysoki poziom. Jak ja to rozumiem? Składa się na to 

wysoka jakość surowców i doskonała obsługa, profesjonalizm 

w kontekście wypłaty, menu, spis, odpowiednie ceny i do tego 

dalej dochodzi marketing. To wszystko jest powiązane, nie moż-

na niczego oddzielić i pozwolić, by każda sfera „żyła własnym 

życiem”. 

To dla nas bardzo ważne, aby ludzie nie utożsamiali tego 

miejsca tylko z piwem. Nasza komunikacja działa w takim kie-

runku, aby goście w pierwszej kolejności myśleli o nas, jak o re-

stauracji. Piwo, nie jest tutaj nawet dodatkiem, ono jest bonu-

sem do tej kuchni. 

Browar to duże wyzwanie organizacyjne. Rozlewnia Haberbuscha 
i Schielego przecież też istniała w Kijowie, więc historia zatoczyła 
piękne koło. Czy właśnie historia ma dla Pana znaczenie przy 
planowaniu nowego miejsca?
Ogromne. Tak, jak mówiłem, propozycja, abyśmy byli tutaj 
obecni, jest dla mnie wyróżnieniem. Przekłada się to także na 
wrażliwość moralną, emocjonalną. Kiedy myślisz, że ktoś Cię ob-
darza zaufaniem i jest to cała grupa ludzi, którzy wierzą w Cie-
bie, wiesz, że nie możesz zawieść. Masz za zadanie zrobić taki 
koncept i musisz je wykonać jak najlepiej. Nie dość, że znajduje 
się w stolicy Polski, to jeszcze w całym kompleksie, który na-
zywa się Browary Warszawskie, a Ty wchodzisz tam ze swoim 

To dla nas bardzo ważne, aby 

ludzie nie utożsamiali tego miejsca 

tylko z piwem. Nasza komunikacja 

działa w takim kierunku, aby goście 

w pierwszej kolejności myśleli o nas, 

jak o restauracji. Piwo, nie jest tutaj 

nawet dodatkiem, ono jest bonusem 

do tej kuchni. 

MARK ZARKHIN Z BORYSEM I MILENĄ KASZUBĄ-JANUS
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biznesem. To stawia pewne wymagania. To ogromna odpowie-
dzialność. 

Z samym browarem mam mniej do czynienia, ale to dlatego, 
że mam wspaniałych piwowarów we Lwowie. Dzięki nim udało 
się też odnaleźć i dotrzeć do fantastycznych chłopaków, któ-
rzy warzą piwo w Warszawie. Do ich zadań należało ustalenie 
piwnego menu. Smaki oraz gusta gości w Ukrainie i w Polsce, 
jednak się różnią. Nie są diametralnie inne, ale jednak nie takie 
same. W Ukrainie dominuje piwo ciemnie, a liczyliśmy, że Po-
lacy preferują lekkie, jasne. Jednak patrząc na sprzedaż trudno 
o faworyta. 

Jak wyglądał proces doboru warzonych piw? 
Piwowarzy przede wszystkim bazowali na swoim wieloletnim 
doświadczeniu w profesjonalnym warzeniu piw. Na początku 
tej piwnej rewolucji dominowały piwa mocno chmielone, typu 
American pale ale, India pale ale, gdzie rzeczywiście ten alkohol 
był mocno wyczuwalny. Natomiast teraz widać trend bardziej 
w piwach typu pastry stout, kwaśnych, owocowych. Dopasowu-
jemy się do sezonu. Zimą mamy przewagę piw ciemniejszych, 
jak: porter, tripel. Latem piwa rześkie typu witbier, summer sour. 
Teraz wchodzi seria z truskawką, brzoskwinia ze smoczym owo-
cem. To, co nas wyróżnia: produkujemy piwa na miejscu. Są nie-
pasteryzowane, niefiltrowane. W zasadzie powstają z czterech 
składników: woda, słód, chmiel, drożdże. Dodatkowo wszystko 
jest transparentne, nie mamy żadnych tajemnic. Pojawiła się też 
współpraca z marką kawową i myślimy o kolejnych kolabora-
cjach. Jestem na to otwarty. To ciekawy sposób na promocję 
kraftowych browarów. Nowoczesna idea biznesowa. Nie konku-
rujemy, ale współpracujemy. 

W Browarach ulokował Pan jeszcze jeden koncept – Pizza 
Lecentano. Dlaczego zdecydował się Pan na tak szeroki udział 
w jednej lokalizacji?
Wynikało to z zagospodarowania lokalowego, bo trudno byłoby 
zrobić tutaj jedną restaurację, na tak rozproszonej przestrzeni. 
Mamy franczyzę pizzy w Ukrainie. Otworzyliśmy ponad 200 
pizzerii, więc posiadamy naprawdę duże kompetencje w tym 
kierunku. Dlatego dla nas koncept z pizzą jest czymś natural-
nym. Pizza Lecentano jest w dużym stopniu nastawiona na 
dzieci. Chcieliśmy, aby to do nich należała inicjatywa, by prosili 
rodziców, że chcą do nas wracać. Bo jest pokój zabaw dla dzieci, 
psy, żyrafy, można spotkać papugę Borysa. Pokładamy też duże 
nadzieje w sąsiednich biurowcach, jeśli chodzi o gości. Browar 
jest taki bardziej ogólnomiejski, może niedługo ogólnopolski. 
Odwiedza nas wielu turystów z innych miast. Lecentano sta-
wia na troszkę innego gościa. Trudno też być w 100 proc. za-
dowolonym, ze względu na ten trudny czas. Jeśli chodzi o kwe-
stie finansowe, to w czasie pandemii było bardzo ciężko. Teraz 
wszystko się trochę odbija, ale jeszcze nie tak, jak byśmy chcieli. 
Jednak trend idzie do góry i teraz mogę powiedzieć, że jestem 
zadowolony z tego trendu, niekoniecznie zysku (śmiech). 

Po lockdownie goście szturmem ruszyli do restauracji?
Zdecydowanie był boom. To zrozumiałe. Podczas pandemii każ-
dy miał inne rzeczy na głowie, niż restauracje. Tu nie chodzi-
ło tylko o izolację z powodu zachorowania, ale także problemy 

psychiczne, emocjonalne. Kto ma wtedy głowę do zabawy 
w piwnej restauracji. Mam nadzieje, że pandemia nie wróci. 
Teraz jest wojna, emocje nienajlepsze, ale myślę, że z czasem 
wszystko się dobrze skończy. Musimy być dobrej myśli.

Jeśli chodzi o trudną sytuację w Ukrainie. W jakim momencie 
zastały Pana te wydarzenia?
Byłem w Polsce, na nartach w Zakopanem. Jednak już w listopa-
dzie na konferencji mówiłem, że przecież u nas wojna jest od lat. 
Teraz jest bardzo duża eskalacja. To było przykre dostać takie 
wiadomości. Nawet trudno o tym mówić, co się czuło, bo na to 
składa się cały komplet emocji, problemów, myśli o przyszło-
ści. Niełatwo było skupić się na prowadzeniu biznesu w Polsce. 
Wielu pracowników musiało wyjechać do Ukrainy, z wiadomych 
powodów, a zatrudniamy sporo młodych ludzi. 

Czy jakieś restauracje były w bezpośrednim ostrzale?
Teraz działa zaledwie 10 proc., a jesteśmy rozsiani po całej Ukra-
inie, która jest w stanie wojny. Parę lokali pracuje we Lwowie. 
Kilka zostało zniszczonych, ok. 50 punktów z Krymu i Donba-
su z nami nie współpracuje. Teraz jeszcze większa część kraju 
jest zajęta, a dodatkowo ludzie nie mogą normalnie pracować, 
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w związku ze zrujnowaniem lokali i niebezpieczeństwem. We 

Lwowie lokale częściowo pracują, ale jest godzina policyjna. 

A przecież nasze restauracje najlepiej działają wieczorami. Do 

tego dochodzą emocje, problemy finansowe i to, że nie jest to 

najlepszy czas na korzystanie z gastronomii. Przecież z wizytą 

w restauracji muszą kojarzyć się pozytywne emocje...

Tak, jak Pan wspominał, na sukces restauracji składa się wiele 
czynników. Prowadzi Pan lokale w Polsce i Ukrainie. Jakie różnice 
dostrzega Pan w nawykach gości?
Polacy są bardzo ciekawi innych kuchni, otwarci na nowe. 

Szczególnie, jeśli chodzi o Warszawę, bo na tym bazują moje 

obserwacje i wnioski. W Ukrainie dominuje trend nostalgiczny, 

jeśli chodzi o kuchnię galicyjską. Myślę, że najlepszą opcją jest 

balans między tymi dwoma zwyczajami. Kuchnia regionalna jest 

bardzo ważną częścią kultury. Kiedy ktoś zapyta kim jesteś i od-

powiadasz, że warszawiakiem to trudno pominąć w tym cha-

rakterystyczne dania. We Lwowie to się udało, tam dominuje 

kuchnia lokalna. 

A jak zmieniła się gastronomia odkąd jest Pan obecny na polskim 
rynku?
Gdy kilka lat temu rozpoczynałem działania na polskim rynku, 
nie było tak wyraźnego, nowoczesnego centrum Warszawy. 
A teraz zdecydowanie jest. Dodatkowo sądzę, że to nie tylko 
centrum miasta, ale także centrum życia. 

Dlaczego zdecydował się Pan na wejście na rynek polski 
z konceptem Rest. Baczewskich? 
Od dłuższego czasu obserwowałem rynek polski i tratowałem 
go jak nowego tygrysa ekonomicznego. To nie jest ironia. Z po-
dziwem obserwowałem rozwój, jak wiele się zmieniło, mimo 
tylu przeszkód historycznych. Polskę traktowałem, jako kolejny, 
duży krok. Sądziłem, że mentalność polska i ukraińska będą po-
dobne, ale teraz wiem, że tak nie jest. A to jest bardzo istotne 
przy budowaniu biznesu. Szczególnie, że Polska od wielu lat jest 
w Unii Europejskiej, co też nie jest bez znaczenia. Rozpoczyna-
jąc biznes w nowym kraju, musisz być na bieżąco z kwestami 
ekonomicznymi, kulturowymi, politycznymi. Na początku trud-
no było się odnaleźć, ale teraz już zaczynam rozumieć, jak żyć 
i pracować w Polsce i jestem bardzo zadowolony. 

Jakie najważniejsze trendy teraz Pan zauważa?
Oczywiście ważnym kierunkiem jest take away i grab&go, do-
stawa itd. Jednak to gastronomia, która daje minimum emocji. 
Tutaj konkurencją są dania z marketów. Coraz więcej osób przy-
staje na taki sposób jedzenia. Jednak my musimy myśleć o ga-
stronomii w kategoriach emocji. Goście przychodzą do nas, nie 
tylko dlatego, żeby dobrze zjeść. W moim odczuciu restauracja 
musi być, jak wyspa, gdzie emocje, dobry nastrój, serwis, mar-
keting, menu, jakość produktów jest całością. I na nią przypływa 
gość. Nikt nie przychodzi do restauracji tylko dla jednego z tych 
wyznaczników. W pojedynkę tutaj nic się nie zadziała. Prze-
cież do tego dochodzi jeszcze serotonina, endorfiny, dopami-
na. Sprzedajmy emocje, chociaż nie należymy to showbiznesu 
(śmiech). Restauracja musi uszczęśliwiać. 

Ukończył Pan politechnikę, jednak w zawodzie nie przepracował 
Pan ani jednego dnia. Dlaczego?
Wykształcenie daje wiedzę kierunkową, możliwość rozwoju 
osobistego, podwyższania IQ. Jeśli chodzi o kwestie technicz-
ne to wszystkie układy muszą działać jak dobrze naoliwiona 

Wielu robi restauracje pod siebie, 

co nie jest zupełnie pozbawione 

sensu, bo przecież każdy z nas 

jest także gościem.
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maszyna, podobnie jest przy prowadzeniu restauracji i każdym 
innym biznesie. Inżynieria gastronomii działa tak samo. 

Pana pierwsza restauracja nie była sukcesem. 
Nie tylko pierwsza (śmiech). 

Zatem, co takiego jest w gastronomii, że postanowił Pan dawać 
sobie kolejne szanse w tej branży?
Naprawdę nie wiem (śmiech). Poważnie mówiąc, to jestem 
świadomy tego, czego nie chcę robić. Na przykład nie chcę być 
office managerem, ale też i nie marzę o byciu producentem ma-
jonezu. Szanuję te funkcje, ale nie są dla mnie. Myślałem na po-
czątku o karierze producenta muzycznego. Jednak tam nie by-
łem wykonawcą, a organizatorem. Restaurator nie musi potrafić 
gotować, serwować, znać się na marketingu. Jednak musi wie-
dzieć, jak to wszystko połączyć, aby lokale były strzałem w dzie-
siątkę. Właśnie to spajanie wszystkich składowych, budowanie 
ich jak Lego jest dla mnie najlepsze, najciekawsze. Podobnie, jak 
wszyscy, na początku sądziłem, że to bardzo łatwa branża, teraz 
wiem, że takie myślenie to ogromny błąd. Uważam to za jeden 
z trudniejszych biznesów, dlatego, że musimy skupiać się i na 
zakupach, przetwarzaniu, ale i sprzedaży. Do tego emocje i show 
plus inne szczegóły i procesy, a także praca z różnymi ludźmi. 
Może właśnie to wbrew pozorom jest tak ciekawe. 

Wyznaje Pan zasadę, że dobra restauracja musi być zgodna 
z właścicielem, jego gustem. Bo nie można prowadzić 
dobrej restauracji, gdy nam się nie podoba. Jak to połączyć 
z oczekiwaniami gości? 
To bardzo trudne zadanie. Wielu robi restauracje pod siebie, 
co nie jest zupełnie pozbawione sensu, bo przecież każdy z nas 

jest także gościem. Do tego dochodzą też inne wytyczne: wiek, 

kultura, otoczenie. Nie da się zrobić restauracji dla wszystkich. 

Na początku sugeruje się tym, co mi się podoba, później rozma-

wiam z różnymi osobami, z dużym przekrojem społeczeństwa 

i konsultuje. Jestem otwarty na nowe pomysły. Z tym jednak 

też trzeba być ostrożnym. Dla mnie restauracja musi być jak ra-

kieta, która wystrzeli w kosmos, a gdy jest zbyt wielu doradców, 

każdy coś z tej głównej koncepcji ucina. Wtedy z rakiety robi się 

kiełbasa, a jak wiemy kiełbasa nie lata (śmiech). W lokalu można 

serwować kiełbasę, ale robienie z restauracji kiełbasy jest zabro-

nione (śmiech). 

My musimy myśleć o gastronomii 

w kategoriach emocji. Goście 

przychodzą do nas, nie tylko 

dlatego, żeby dobrze zjeść. W moim 

odczuciu restauracja musi być, jak 

wyspa, gdzie emocje, dobry nastrój, 

serwis, marketing, menu, jakość 

produktów jest całością. I na nią 

przypływa gość.
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Od początku rozmów zdawaliśmy sobie 

sprawę, że Browary Warszawskie są bardzo 

ważnym miejscem dla stolicy. Historycznie 

znajdował się tutaj jeden z największych 

browarów w Polsce i Europie, z którego 

piwo było eksportowane do wielu państw. 

Czerpiemy z historii, by tworzyć ją na 

nowo. Dlatego nie wyobrażaliśmy sobie, że 

w naszej inwestycji 

nie będziemy 

kultywować 

tradycji 

warzenia 

piwa na 

miejscu. 

Grupa 

Kumpel 

jest godnym 

następcą swoich 

przedwojennych 

poprzedników. Zabytkowe piwnice Browarów 

Warszawskich to miejsce, które w DNA 

ma zapisane browarnictwo, dlatego 

stworzony przez Marka Zarkhina koncept 

pasuje do niego idealnie. 19 gatunków 

rzemieślniczego piwa, które jest warzone 

przez najlepszych piwowarów, buduje 

wyjątkową wizję Browarów i eksponuje 

tradycję polskiego browarnictwa. Ogromna 

popularność Browaru Warszawskiego wśród 

odwiedzających inwestycję Echo Investment 

jest dowodem na to, że ta współpraca była 

strzałem w dziesiątkę.

Karolina Prędota-Krystek 

Head of Food and Beverage  

Echo Investment

Ostatnie wydarzenia bardzo odbijają się na gastronomii. 
Jak Państwo radzicie sobie z kwestiami cen i jakie to przyniesie 
skutki? 
Poza cenami produktów dochodzą jeszcze podatki, media. To 
niezwykle trudny czas. Na tym teraz głównie skupia się nasza 
uwaga. Myślę, że niestety w pierwszej kolejności odbije się 
to na jakości serwisu. Restauracje premium mają szczególnie 
utrudnione zadanie. Piękne lokale są częścią kultury i niestety 
ich mniejsza liczba nie pozostanie bez znaczenia dla naszego 
rozwoju, jako społeczeństwa. Dlaczego pracujemy? Żeby lepiej 
żyć. Żeby móc sobie pozwolić np. na wyjście do restauracji, a to 
co się teraz dzieje odbije się także na poziomie kuchni. Lokale 
muszą skracać menu. Bardzo istotne jest, żeby zostawić wy-
soką jakość produktów. W Polsce i w Ukrainie wszyscy przy-
wykli do ogromnych porcji. Czasami na talerzu mamy więcej 
niż jesteśmy w stanie zjeść. Dobrze byłoby zawrzeć z konsu-
mentami kompromis, że lepiej otrzymać mniejszą porcję, ale 
z najwyższej jakości składników. To byłoby najlepsze rozwią-
zanie. Niekiedy te porcje mogłyby zostać rozdzielone na kilka 
dni, a nie jedną wizytę. Ale na razie nie widać porozumienia na 
tym polu (śmiech).

Kolejne trudności to problemy personalne. Jakie widzi Pan 
rozwiązanie?
U mnie zawsze liczy się profesjonalizm. Najważniejsze, aby 
gość był zadowolony. Gastronomia to ciężka praca, na kuchni 
niekiedy jest piekło (śmiech). Kiedy na sali jest 300 osób, a do 
kuchni trafia 1000 zamówień, nie można tego inaczej określić. 
Jest problem z pozyskaniem pracowników na każde stanowisko. 
Myślę, że gastronomia powoli zmierza do ekskluzywności, aby 
właśnie móc więcej płacić pracownikom. Tak ciężka praca, jaka 
jest w gastronomii, musi być dobrze wynagradzana. A teraz nie 
zawsze tak jest.

Fuzja to kolejny projekt „destination” Echo Investment, gdzie 
znajdzie się przestrzeń gastronomiczna, w które Państwo również 
ulokujecie swój koncept. Czy to główny plan na najbliższy czas? 
W Łodzi powstanie pizzeria. Chciałbym też, aby w menu Bro-
waru pojawiły się raki, ponieważ często były obecne w menu 
warszawskich restauracji. Chciałbym, aby ta tradycja powró-
ciła. Regionalne, historyczne propozycje są dla mnie bardzo 
ważne. Trudno teraz również o dobre, świeże ryby, jeśli chodzi 
o zaopatrzenie. Niełatwo też kontrolować produkty eco. Na 
razie będziemy nad tym pracowali. Musimy zaczekać z inny-
mi, dalszymi planami, które oczywiście są, ale pozwolę sobie 
o nich jeszcze nie powiedzieć (śmiech). To zależy od wielu 
czynników. Teraz najważniejsze jest, aby prosperowało to, co 
już działa. Przeżyłem w gastronomii niejeden kryzys i muszę 
przyznać, że to naprawdę trudny czas. Jednak jestem dobrej 
myśli. Jestem w takim wieku, że już nie liczę, ile zainwestowa-
łem pieniędzy, ale ile czasu ze swojego życia na to wszystko 
poświęciłem. 

Serdecznie dziękuję za spotkanie i inspirującą rozmowę. 
Życzę powodzenia!
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Nasi laureaci >

RESTAURACJA CLASH  
– NYX HOTEL WARSAW

Clash jest restauracją ho-
telu NYX Hotel Warsaw 
i została otwarta, podob-

nie jak i sam obiekt, 1 marca 2021 
roku. W swojej karcie dań ofer-
tuje fuzje smaków polsko-izra-
elskich, a wprowadzone dania 
są przygotowywane w oparciu 
o świeże i sezonowe produk-
ty dostępne na rynku. Pierwszy 
w Polsce hotel marki NYX – na-
leżącej do grupy Leonardo Ho-
tels – jest zlokalizowany w war-
szawskim kompleksie Varso, 
znajdującym się na rogu ulicy 
Chmielnej i Alei Jana Pawła II. Do 
dyspozycji gości jest 331 pokoi 

i apartamentów. Klientom biz-
nesowym NYX Hotel Warsaw 
oferuje pięć sal konferencyjnych, 
które można swobodnie łączyć 
w pomieszczenia o pożądanej 
powierzchni. W lobby znajduje 
się wspomniana restauracja oraz 
bar. Do tego utrzymana w stylu 
retro sala gier oraz studio fitness. 
Szczególną atrakcją, czekającą na 
gości w cieplejsze dni, jest bar 
znajdujący się na 19-stym pię-
trze, na dachu budynku. Na tara-
sie goście mogą podziwiać pano-
ramę miasta, ciesząc się relaksu-
jącą muzyką, daniami barbecue 
i szeroką ofertą napojów.
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EKOLOGIKA

Pomagamy żyć zdrowo 
i świadomie. To misja EKO-
logiki, czyli wyjątkowego 

miejsca na warszawskiej Ochocie, 
które łączy ekologiczne zakupy 
z możliwością zdobycia wiedzy 
i poradami dietetyków. Swoją 
wiedzą dzieli się podczas organi-
zowanych na miejscu warsztatów 
lub lub webinariów z zakresu sze-
roko pojętego świadomego stylu 
życia. 

Będąc sklepem, kawiarnią 
i strefą edukacyjną w jednym 
angażuje się również w liczne 

działania w kierunku zrówno-
ważonego rozwoju, kierując się 
zasadami wzajemnej pomocy. 
EKOlogika, niegdyś współpracu-
jąca z lokalnymi Ośrodkami Po-
mocy Społecznej, dziś rodziny 
czy fundacje do pomocy wyszu-
kuje sama. Dzięki temu trafia do 
najbardziej potrzebujących. Kilka 
razy do roku wspiera zwięrzęta, 
innym razem zbiera dary dla wie-
lodzietnej rodziny. Zawsze spo-
tkasz w EKOlogice miskę z wodą 
dla pieska i kreatywne zgadywan-
ki dla dzieci.

GRINGO BAR

Gringo Bar to koncept wła-
sny, o profilu tex-mex 
w fuzji z polskim podnie-

bieniem, którego podstawa jest 
świeże i zdrowe jedzenie. Miej-
sce powstało głównie z myślą 
o stworzeniu przestrzeni spotkań 
dla przyjaciół i znajomych twór-
cy – Maciej „Bilona” Bilki, który 
w kuchni czuje się doskonale, 
a większość dań to jego pomy-
sły. Pierwszy lokal został otwarty 
w 2014 roku na Mokotowie przy 
ulicy Odolańskiej 15, a w jego 

charakter wpisano wartości 
oparte o uczciwość w sprzedaży 
i zdrowie gości oraz pracowników. 
Jest to miejsce wolne od plastiku 
i nasycone pozytywną energią, 
gdzie w kuchni funkcjonuje kil-
ka prostych zasad. – Używamy 
100 proc. sera cheddar, słodzimy 
cukrem z brzozy, solimy solą hi-
malajską i nie lubimy GMO. Dania 
serwujemy w estetycznych, jed-
norazowych, ekologicznych opa-
kowaniach, które nie mają wpły-
wu na smak i kształt potrawy.

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM 
KAUCYJNY TAKE! CUP

Take!Cup jako projekt bez-
pośrednio oddziałujący na 
ślad środowiskowy, bo eli-

minujący odpady w postaci kub-
ków i pokrywek jednorazowych, 
wpisuje się w działania CSR-owe 
każdej marki gastronomicznej. 
Niezależnie od jej wielkości. Do-
stępny jest dla dużych sieci ga-
stronomicznych serwujących 
napoje na wynos, jak również 
dla pojedynczych podmiotów. 
Ogólnopolski System Kaucyjny 

Take!Cup ogranicza wykorzysta-
nie jednorazowych kubków do 
napojów gorących. U podstaw 
przedsięwzięcia leży wykorzy-
stanie opakowania wielokrotnie. 
Sukces rozwiązania tkwi w jego 
prostocie. Już ponad 170 kawiarni 
w kraju korzysta z tego rozwiąza-
nia. Mechanizm działania opiera 
się na wielorazowym wykorzysta-
niu kubka, który ‚zabezpieczony’ 
jest wpłacanym depozytem. Za-
wsze o takiej samej wartości: 5 zł.
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BUŁKĘ PRZEZ BIBUŁKĘ

Bułka istnieje od 2012 
roku. Od tego momentu 
prężnie się rozwijamy. 

Dziś mamy 5 lokalizacji i gdyby 
nie pandemia, pewnie byłoby ich 
więcej. W styczniu 2020 swoje 
drzwi otworzył punkt przy Żu-
rawiej 6/12. Chwilę potem uru-
chomiliśmy nasza pracownię 
cukierniczą, która zaopatruje 
Bułki i często osoby prywatne 
w nasze ciasta. Mocno rozwinęli 
także nasz catering – zwany Buł-
ka On Tour – bo jeśli nie możesz 
wpaść do Bułki na śniadanie, 
Bułka może dotrzeć do Ciebie do 

pracy, na spotkanie firmowe czy 
imprezę w domu. Dodatkowo 
Bułka na Żurawiej jako jedyna 
ma także dopisek Wieczorem, 
co oznacza, że oprócz śniadań, 
stawiamy na wieczory, drinki, 
imprezy, koncerty, muzykę na 
żywo. Koncept cieszy się ogrom-
nym powodzeniem i powoli bę-
dziemy go przenosić także do 
innych Bułek. Dobrze jest współ-
pracować z ludźmi, którzy mając 
swe doświadczenie wzbogacają 
nasze codzienne bułkowe dzia-
łania i powodują, że idziemy tak 
prężnie do przodu. 

BROWARY WARSZAWSKIE

Między ulicami Grzy-
bowską, Krochmalną, 
Wronia i Chłodną, pod 

auspicjami renomowanej pra-
cowni JEMS Architekci, powstał 
tętniący życiem, wielofunkcyjny 
fragment miasta. Piwowarska 
tradycja powróciła na warszaw-
ską Wolę z osiemnastoma rodza-
jami rzemieślniczego piwa z Bro-
waru Warszawskiego. Uzna-
ni restauratorzy, którzy mają 
w swoim portfolio świetnie pro-
sperujące i cieszące się uznaniem 

gości inwestycje, tutaj ulokowali 
swoje kolejne koncepty. W oto-
czeniu nowoczesnej architektury 
i pieczołowicie zrewitalizowa-
nych obiektów historycznych, 
powstały restauracje reprezen-
tujące smaki niemalże z całego 
świata, delikatesy, kawiarnie, 
piekarnie, cukiernie, a także pro-
fesjonalne usługi. Łącznie ponad 
27 unikalnych, niekonkurujących 
ze sobą konceptów stworzyło tu 
kulinarne centrum stolicy i atrak-
cyjne miejsce spotkań.

KROWARZYWA  
VEGAN BURGER

Jesteśmy jedną z pierwszych 
całkowicie wegańskich bur-
gerowni w Polsce. Naszą 

misją jest promowanie roślin-
nego jedzenia dla wszystkich. 
Udowadniamy, że roślinne je-
dzenie może być smaczne, sycą-
ce, pełnowartościowe i ciekawe. 
Chcemy zarażać pasją do kuchni 
roślinnej: fajnych smaków, za-
pomnianych warzyw i tradycyj-
nych polskich przypraw. Dbamy 
również o środowisko i promu-
jemy świadome wybory w celu 

ochrony środowiska. Wartości, 
które wyznajemy przyciągają do 
nas wielu chętnych, którzy widzą 
w nich odpowiedź na problemy 
dzisiejszego świata. Usługi do-
datkowe to sezonowy ogródek 
letni, dostawa jedzenia do domu 
(współpraca z wszystkimi duży-
mi portalami dostaw w Polsce), 
wegańskie lody rzemieślnicze 
(sezonowo), możliwość usług 
cateringowych, różne działania 
promujące ochronę środowiska 
i edukację w tym zakresie.
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DOBRO&DOBRO CAFE

Co-promo oraz Brand Ma-
nagement - to dwa walo-
ry rozwoju dobro&dobro 

cafe, które sprawiły, że najmniej-
sza kawiarnia w Polsce zamieniła 
się w europejską sieć kawiarni 
jedynie w pięć lat. Dotrzeć do 
grupy odbiorców, która nie jest 
naszym głównym targetem, po-
magają nam niestandardowe 
kanały komunikacji. Prowadzimy 

Tik Tok, Pinterest, Youtube. Czę-
ścią strategii kreatywnej komu-
nikacji w dobro jest edukacja ka-
wowa. Organizujemy warsztaty 
dobro school, gdzie uczymy ludzi 
od podstaw jak robić dobrą kawę, 
tworzymy kontent z latte artem, 
filmiki z recepturą najbardziej 
popularnych kaw w kawiarni, 
zdradzamy nawet receptury na-
szych napojów sezonowych.

FOOD HALL 
ELEKTROWNIA POWIŚLE

Food Hall znajduje się 
w dawnej Maszynowni, 
gdzie wielkie turbogenera-

tory produkowały elektryczność 
dla mieszkańców Warszawy. 
Jest to najstarsza część dawnej 
Elektrowni. W przestrzeni Food 
Hall można zobaczyć wiele in-
teresujących artefaktów z prze-
mysłowej przeszłości budynku. 
Dobrym przykładem są tablice 
rozdzielcze w Food Hall, które 
oryginalnie były umieszczone 
w pomieszczeniu Nastawni. Wy-
eksponowane zostały w takiej 
formie w jakiej zostały zabez-
pieczone. Co ciekawe, na samym 
dole tablicy umieszczona jest 

oryginalna kontrolka z napisem 
„PAŁAC”, wskazująca pobór prą-
du przez warszawski Pałac Kul-
tury i Nauki. Obok można znaleźć 
kontrolki dla Dworca Gdańskie-
go. Wszystkie ręcznie dopisane 
komentarze są oryginalne. 

Strefa gastronomiczna Food 
Hall w Elektrowni Powiśle to ak-
tualnie 14 konceptów gastrono-
micznych, serwujących kuchnię 
z wielu zakątków świata oraz 
trzy wyjątkowe bary. Przepis na 
nasz idealny Food Hall to unika-
towe wnętrza i niebanalne sma-
ki, które podbiją podniebienia 
nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. 

TUTTI SANTI

W tej chwili Tutti San-
ti to 15 restauracji 
w dużych polskich 

miastach. W trakcie pandemii 
otworzyliśmy dwie nowe re-
stauracje. Obecnie finalizujemy 
kolejne inwestycje. Stworzyli-
śmy nowy dział w firmie - zespół 
wyjątkowych kreatorów dań. Już 
niedługo pierwsze efekty pracy 
zespołu i danie, którego w Polsce 
jeszcze nie było. Wykorzystali-
śmy czas pandemii na re-aran-
żację naszych najstarszych lokali 

– we Wrocławiu i Koninie. Inicju-
jemy aktywności marketingowe, 
które wzbudzają szerokie zain-
teresowanie mediów ogólnopol-
skich i lokalnych (Udział w Mi-
strzostwach Pizzy we Włoszech, 
kampanie edukacyjne, Złoty 
Voucher. W czasie pandemii 
wdrożyliśmy nowe rozwiązania 
w obszarze Customer Experien-
ce – specjalną linię bezpiecznych 
opakowań, optymalizację sklepu 
internetowego (User Friendly) 
itp.
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FOOD HALL BROWARY 

Food Hall Browary prezen-
tuje najwyższy poziom ku-
linarnych doznań na naj-

niższej kondygnacji budynku 
dawnej Leżakowni – istotnej czę-
ści historycznego Browaru Ha-
berbuscha i Schielego. 12 punk-
tów gastronomicznych rozloko-
wało się pomiędzy utworzonymi 
z XIX-wiecznej cegły łukami ko-
lebkowego sklepienia historycz-
nych piwnic obiektu, zwanych 

niegdyś „piwnicami czasu” – od-
restaurowanych z pieczołowito-
ścią i dbałością o detale.

Punkty gastronomiczne zo-
stały objęte wyłącznie przez 
doświadczonych, znanych do-
brze warszawiakom restaurato-
rów. Dzień rozpoczyna bogata 
oferta lunchy dla pracowników 
pobliskich biur, a kończy funk-
cjonujący tu do „ostatniego go-
ścia” Bar Centralny. 

RESTAURACJA 
REGIONALNA NOSALOWY 
DWÓR

Restauracja świetnie zlo-
kalizowana, z bezproble-
mowym dojazdem, z bli-

skością kompleksu narciarskiego, 
gór. Nasza restauracja wyróżnia 
się również przepięknym wnę-
trzem oraz architekturą. Kuchnia 
jest częściowo otwarta, wydawa-
nie potraw odbywa się na oczach 
gości, a serwis prowadzony jest 
przez wykwalifikowaną kadrę. 

Z tytułu należności do najwięk-
szego resortu konferencyjnego, 
umilamy pobyty grupom tury-
stycznym i konferencyjnym, ser-
wując pyszną kuchnię polską i re-
gionalną w formie bufetowej czy 
serwowanej, organizując również 
biesiady regionalne. Restauracja 
otrzymała już kilkakrotnie reko-
mendację Przewodnika Gault & 
Millau. 

ORZO PEOPLE MUSIC 
NATURE

Restauracje wyróżniają 
duże i przestronne lokale, 
rośliny oczyszczające po-

wietrze z listy NASA, funky vibe, 
zastawa śniadaniowa Bolesła-
wiec, profesjonalny Cocktail Bar 
by Marcin Kruk, pieczywo wy-
piekane na miejscu, lokalni do-
stawcy, jajka „0”, filozofia zero-
-waste (wykorzystywanie resz-
tek), ORZO Deli – opcja kupienia 
oliwek, oliwy i pieczywa, cocktail 
parking, odważne akcje marke-
tingowe, wyznaczanie trendów 

i oferowanie wysokiej jakości 
szerszej publiczności. W ramach 
cocktail paringu restauracje pro-
ponują nowatorski w Polsce sys-
tem sugerowania dań i koktajli, 
które dobrze się komponują. 
Poza tym dania DIY – dostępne 
w okresie lockdownu (zamknię-
cia restauracji). Dostarczane do 
domu składniki do stworzenia 
wybranego dania wraz z instruk-
cją, a także ORZO Deli – sklepik 
restauracyjny z hiszpańską oliwą, 
oliwkami i świeżym pieczywem.
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Budowanie komunikatów marketingowych w taki sposób, aby oddziaływały 
na wszystkie zmysły (lub znaczną ich część), to klucz do zwiększenia 

sprzedaży w gastronomii. Dlaczego? Ponieważ ludzie „jedzą (i kupują) 
oczami”. Jakich zdjęć używać? Których unikać? Dlaczego odpowiednio 

dobrane formy wizualne naprawdę wpływają na sprzedaż? 

MAGDALENA MALUTKO 
CEO AGENCJA KREATYWNA OD KUCHNI

Czy kiedykolwiek po obej-
rzeniu reklam w telewizji 
zgłodniałeś/zgłodniałaś? 

Czy po zobaczeniu chrupiącego, 
oblanego lśniącą czekoladą wa-
felka pomyślałeś/pomyślałaś, że 
masz ochotę na coś słodkiego? 
A może w mediach społeczno-
ściowych wyświetliło Ci się zdję-
cie bardzo apetycznego dania 
i pomyślałeś/pomyślałaś: „Muszę 
go spróbować!”? No właśnie! Na 
99 proc. odpowiedź choć na jedno 
pytanie brzmi: „TAK”.

Strona wizualna, czyli uchwy-
cone obrazy, odgrywają olbrzymią 
rolę w uruchamianiu procesów 
mózgowych, które wpływają na 
nasze wybory zakupowe. Dlacze-
go? Ponieważ w przypadku marek 
związanych z jedzeniem wystarczy, 
że wzbudzisz w odbiorcy pożąda-
nie lub głód. Decyzje zakupowe 
w tym segmencie często bazują na 
impulsywnym lub/i emocjonalnym 
podejmowaniu akcji zakupowej. 

Dokładnie to samo dzieje się 
w przypadku informacji na temat 

zapachu, czyli bodźców węcho-
wych. Łatwo to udowodnić. Wy-
starczy hasło, a od razu poczujesz 
zapach, a może nawet i smak. 
Przykłady?

Świeży chleb z chrupiącą skórką
Soczysty burger zamknięty 

w maślanej bułce
Mocno wypieczony  

kurczak z rożna

Jesteś w stanie wyobrazić so-
bie każdy z zapachów, prawda? To 
właśnie pokazuje olbrzymią moc 

marketingu działającego na zmy-
sły – warto więc o nim pamiętać 
przy budowaniu komunikacji czy 
strategii marketingowej dla pro-
duktu lub usługi. Dobrze napisany 
tekst w połączeniu z apetycznym 
zdjęciem może spowodować, że 
klient podejmie decyzję zakupową, 
dlatego też budowanie komuni-
katów – zarówno werbalnych, jak 
i wizualnych – a także łączenie 
obrazów z odpowiednimi tekstami 
ma olbrzymie znaczenie – szcze-
gólnie w przypadku jedzenia.

LUDZIE JEDZĄ OCZAMI
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Cykl 

Marketing od kuchni

część 
czwarta

PARTNEREM CYKLU JEST 

O AUTORZE

Współwłaścicielka agencji kreatywnej Od kuchni, specjalizującej się 

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

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

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

gazynie kulinarnym, a także jako marketing manager odpowiadała 

za komunikację trzech największych festiwali gastronomicznych 

w Polsce. Jest absolwentką kierunku Dziennikarstwo ze specjalno-

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

w Poznaniu oraz kierunku Wzornictwo ze specjalnością „Projekto-

wanie dla gastronomii” na uczelni VIAMODA w Warszawie. 

Skoncentruję się jednak głów-
nie na stronie wizualnej, bo bez 
niej ani rusz. Bez dobrych zdjęć 
nawet najlepszy copywriter nie 
zdziała cudów.

Badania to zawsze dobry wstęp 
do udowodnienia stawianej tezy
1. Myślimy obrazami, nie słowa-

mi. 90 proc. informacji prze-
syłanych do mózgu ma cha-
rakter wizualny, a mózg jest 
w stanie przetwarzać obrazy 
60 tys. razy szybciej niż tekst. 
Gdy przechodzisz przez ulicę 
i widzisz zbliżający się samo-
chód, od razu dostajesz sygnał, 
że to niebezpieczne. A teraz 
wyobraź sobie, że ktoś dałby 
Ci taką informację napisaną 
na kartce papieru... Jak szyb-
ko przetworzysz tę informację 
i zejdziesz z drogi? No właśnie 
– z dużym opóźnieniem. 

2. Udowodniono naukowo, że 
ludzie pamiętają tylko 10 proc. 
tego, co usłyszą, i około 20 proc. 
z tego, co przeczytają. Na tej 
podstawie zapamiętasz tylko 
20 proc. całego napisanego tu 
tekstu. Wykazano również, że 
pamiętamy około 80 proc. tego, 
co widzimy i z czym wchodzimy 
w interakcję. Dlatego właśnie 
znacznie więcej zapamiętujemy 
z rozmów przed tablicami – ry-
sujemy i wizualizujemy nasze 
pomysły oraz wchodzimy w in-
terakcję z treścią. 

3. Podczas pracy z tekstem i ob-
razami używamy obu stron 
mózgu. Lewa część naszego 
mózgu jest odpowiedzialna za 
analityczne myślenie, logikę, 
rozumowanie, treść pisem-
ną, naukę, matematykę i nie 
tylko. Z kolei prawa strona 
odpowiada za kreatywność, 

wyobraźnię, myślenie holi-
styczne, wgląd i intuicję. 
Dobrze, teoria za nami, 

przejdźmy więc do praktyki. Czy 
takie zdjęcie powoduje, że robisz 
się głodny/głodna?

No właśnie. A te?

Na tym zdjęciu głównym ce-
lem było przedstawienie roślin-
nego zamiennika mięsa jako do-
brego dodatku do tacosów, które 
mięsożercom (i nie tylko) kojarzą 
się bardzo apetycznie. 

Dlaczego warto zadbać o ape-
tyczne zdjęcia w komunikacji?

Apetyczne, profesjonalnie 
wykonane zdjęcie może pomóc 
w rozwianiu wszelkich potencjal-
nych wątpliwości co do jakości 
jedzenia. Dobrym przykładem są 
aplikacje do zamawiania jedzenia 
typu Uber, Bolt, Wolt czy Glovo, 
gdzie ludzie podejmują decyzje 
zakupowe, bazując głównie na 
tym, co widzą. Według badań 
Grubhub dodanie profesjonal-
nych i apetycznych zdjęć do tego 
typu aplikacji może zwiększyć 
sprzedaż aż o 30 proc.! Ludzie są 
bardziej skłonni do zamówienia 
czegoś, co widzą, i są pewni, że 
jest apetyczne.

W ten sam sposób działa me-
chanizm podejmowania decyzji 
zakupowych w sklepach spo-
żywczych oraz restauracjach. Je-
śli konsument lub gość zobaczy 
reklamę z atrakcyjnym ujęciem, 
chętniej odwiedzi dane miejsce 
lub sięgnie po konkretny produkt 
spożywczy.

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie 
warto komunikować swoje pro-
dukty lub dania za pomocą pro-
fesjonalnych, apetycznych zdjęć, 
podpowiadam – w pierwszej ko-
lejności w Internecie. Koniecznie 
zadbaj o stronę www, media spo-
łecznościowe i wizytówkę Google 
Moja Firma. Dlaczego?

Według raportu Hootsuite 
z 2021 roku: 
• Z internetu w Polsce korzysta 

aż 31,97 miliona osób, a więc 
84,5 proc. całkowitej populacji.

• Do ulubionych platform Pola-
ków należą Google, Facebook 
i YouTube, wśród mediów spo-
łecznościowych z kolei prym 
wiodą: YouTube, z którego 
korzysta 92,8 proc. użytkow-
ników, za nim Facebook (89,2 
proc.), komunikator Facebooka 
– Messenger (76,5 proc.), oraz 
Instagram (60,6 proc.).

• Aż 96,6 proc. z nas korzysta z Fa-
cebooka na swoim urządzeniu 

mobilnym. Tylko na kompute-
rze stacjonarnym aplikacji uży-
wa zaledwie 3,4 proc. użytkow-
ników, a wyłącznie z aplikacji na 
smartfonie – 51,1 proc.. Z serwi-
su zarówno z poziomu smart-
fona/tabletu, jak i komputera 
korzysta zaś 45,5 proc..

Ponadto według badań Reuters 
Institute for Study of Journalism 
na Oxford University media spo-
łecznościowe cieszą się najwięk-
szym zaufaniem w temacie rzetel-
nych i sprawdzonych informacji.

Na pierwszym miejscu jest Fa-
cebook – aż 36 proc. responden-
tów wskazuje tę platformę jako 
pierwsze źródło szukania infor-
macji. Na podium znalazł się oczy-
wiście również Instagram, gdzie 
inspiracji i ciekawych informacji 
szuka 11 proc. respondentów. 

Powyższe dane pokazują, 
że ludzie bardzo ufają temu, co 
widzą w mediach społeczno-
ściowych. Są to więc doskonałe 
narzędzia sprzedaży! Zatem jeśli 
pozwolisz potencjalnym klientom 
zwizualizować to, co zobaczą na 
talerzu (w ładnej formie i profe-
sjonalnym wykonaniu) – najlepiej 
na każdym punkcie styku, w tym 
w social mediach i w Internecie 
– z pewnością zauważysz wzrost 
w zamówieniach. 
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Instastories pełna nazwa to Instagram Stories – to nic innego, jak 
krótkie historie, które są tworzone i wyświetlane przez użytkowników 

Instagrama. Pomysł krótkich wrzutek, wyświetlanych jedynie przez 
24h, zapoczątkowała aplikacja Snapchat, w którego skład wchodzi 

aplikacja Instagram, bardzo szybko przejął ten pomysł, rozszerzając 
feed swoich aplikacji o to narzędzie. 

ZUZANNA KRASNODĘBSKA, CEO AGENCJA SNYGG STUDIO

INSTASTORIES  
15 sekundowa rewolucja

Instagramerzy zaczęli wyko-
rzystywać je, by dzielić się na 
nich swoimi przeżyciami, wi-

dokami z odwiedzanych miejsc, 
czy ważnymi wydarzeniami z ży-
cia w formie krótkich filmików, 
zdjęć czy grafik. Ich celem było, 
i właściwie nadal jest, pokazanie 
„momentów”. Chociaż początko-
wo Instastories było wykorzysty-
wane głównie przez indywidual-
nych użytkowników do dzielenia 
się swoimi emocjami, to jednak 
bardzo szybko zostały dostrze-
żone jako doskonałe narzędzie 
marketingowe dla firm, celebry-
tów czy influencerów. Instasto-
ries okazały się bowiem nieza-
wodnym narzędziem sprzedażo-
wym i PR-owym dla firmowych 
kont na Instagramie.

Jak wykorzystać je w Twoim 
biznesie?
Jeżeli Wasza restauracja posiada 
już konto na Instagramie to spo-
kojnie możecie przejść do etapu 
tworzenia biznesowych stories. 
Na początek najlepiej skupić się 
na pokazywaniu tego, co jest na-
szą domeną, mocną stroną. Jeżeli 
prowadzimy restaurację sushi 
opowiedzmy o tajnikach dobrze 
przygotowanego ryżu, który jest 
podstawą udanych potraw tej 
kuchni. Pokazujmy to, na czym 
znamy się najlepiej i jest naszą 
pasją. Dzięki takim zabiegom 
nasza autentyczność i zaintere-
sowanie profilem wzrośnie. Od-
biorcy cenią sobie szczerość. Nie 
zniechęcajmy się także począt-
kową ilością followersów. Jeśli 

Wasze materiały będą ciekawe – 
to ilość obserwujących szybko się 
powiększy!

Bezpłatna reklama
Według statystyk prowadzonych 
przez agencję Omnicore: Instato-
ries ogląda codziennie ponad pół 
miliarda użytkowników! Osobom 
zaczynającym przygodę z pro-
wadzeniem kont społecznościo-
wych zazwyczaj ciężko jest ru-
szyć i przemóc się do tworzenia 
„mówionych” relacji. Jednak te 
osiągają największe zasięgi i mają 
najwięcej odsłon. Jak zacząć? Po-
kazujcie ciekawe dania, to w jaki 
sposób gotujecie w Waszej re-
stauracji ulubioną tajską zupę, 
lub przedstawcie zespół, który 
odpowiedzialny jest za wszystkie 

smaczne dania serwowane w re-
stauracji. Tematy zależą wyłącz-
nie od Was!

W tworzeniu filmików na in-
stastories ważne jest to, by ma-
teriał był kreatywny. Być może 
będzie to kilka pięknych zdjęć, jak 
krok po kroku przygotować danie 
z przepisu? A może nagracie fil-
mik, w którym opowiecie o tech-
nikach gotowania ryżu. Dobrym 
pomysłem jest też zabawny mem 
– pokazujący śmieszne wpadki 
restauratorów.

Narzędzia na wyciągnięcie 
ręki
Planując kreatywne materiały 
nie możemy zapominać o narzę-
dziach, jakie oferuje nam aplika-
cja. Po „zaswipowaniu” strony na 

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  maj-czerwiec46

https://www.snyggstudio.pl


poziomie tworzenia relacji, roz-
wija nam się cały wachlarz możli-
wości. Możemy dodać lokalizację, 
zorganizować quiz lub ankietę, czy 
wstawić adekwatny do tematu 
relacji gif. Bardzo przydatną funk-
cją wpływającą bezpośrednio na 
sprzedaż, czy składanie zamówie-
nie online jest opcja wstawienia 
linku www. Dzięki tej możliwo-
ści klienci zostaną bezpośrednio 
przekierowani do zakładki, na któ-
rej nam zależy. Może to być za-
równo konkretny zestaw luncho-
wy, oferowany danego dnia czy po 
produkt w naszym sklepie online. 
Niewątpliwie jest to bardzo waż-
ne narzędzie marketingowe. 

Archiwum relacji
Wszystkie Twoje kolejne rela-
cje, gdy czas ich wyświetlania 

dobiegnie końca, będą automa-
tycznie zapisywane w archiwum. 
W ten sposób będzie Wam łatwiej 
przywołać w przyszłości ulubione 
wspomnienia dotyczące firmy 
albo przeżyć je na nowo w formie 
wyróżnionej relacji. W archiwum 
relacje będą wyświetlane w for-
mie siatki – od najstarszych do 
najnowszych. Pierwsza relacja 
z danego dnia będzie opatrzona 
datą, aby ułatwić poruszanie się 
po archiwum podczas przewija-
nia. 

Zapisane nie zginie
W ostatnim roku funkcja Insta-
gram Stories stała się kluczowym 
elementem strategii wyróżniania 
firm i zachęcania do działania na 
Instagramie, nie istniał jednak 
łatwy sposób na zachowanie ich 
przez czas dłuższy niż 24 godziny. 
Teraz mamy możliwość zachowa-
nia dodawanych filmów, grupując 
udostępnione relacje jako wyróż-
nione i prezentując je w profilu. 
Dzięki temu odbiorcy zawsze 
będą mogli powrócić do kulto-
wych relacji i odnaleźć upragnio-
ny produkt lub usługę. Zapisy-
wanie relacji zwiększa także chęć 
odwiedzania Waszego profilu.

O AUTORZE

Absolwentka Collegium Civitas, kierunków dziennikarstwo oraz 

stosunków międzynarodowych. Laureatka wymiany na uniwer-

sytecie Science Po w Paryżu o kierunku Affaires internationales. 

Karierę zawodową zaczynała jako stażystka i dziennikarz w takich 

tytułach jak „Elle”, „Glamour”, „Gazeta Prawna”, „Życie Warszawy”, 

aby później swoje doświadczenie zdobywać w dziedzinie PR i Mar-

ketingu w takich agencjach jak Świeża Bazylia i MEA Event Group. 

Senior Brand Manager działu PR & Marketingu marki Belutti. Współ-

założycielka polskiej marki biżuteryjnej Wishbone fine jewellery. 

CEO agencji Snygg Studio specjalizującej się w zakresie kształtowa-

nia wizerunku i tworzenia contentu social media, storytellingu oraz 

produkcji foto – filmowej.

Cykl 

Media społecznościowe

część 
druga

PARTNEREM CYKLU JEST 
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GOŚCIE  
SĄ ZNACZNIE 

BARDZIEJ 
DOJRZALI 

KULINARNIE

W lutym Hotel Bristol 
wznowił tradycję 

niedzielnych brunchy 
w Restauracji Marconi. Menu 
inspirowane międzywojniem, 

okresem PRL oraz 
współczesnymi smakami 
autorstwa szefa kuchni 

Michała Tkaczyka zabiera 
gości w podróż w czasie 
przez 120 lat kulinarnej 

historii.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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W
SZEF  KUCHNI

W lutym brunche powróciły do Hotelu Bristol. Dlaczego 
zdecydowali się Państwo wznowić tę tradycję?
Ich krótka nieobecność w naszym bristolowym kalendarzu ku-
linarnym była poniekąd spowodowana sytuacją pandemiczną 
w Polsce. W związku z restrykcjami, trudno było nam zorgani-
zować brunch w jego pełnej krasie. Postanowiliśmy więc wci-
snąć pauzę i przeformułować nieco koncepcję, aby zaskoczyć 
naszych stałych bywalców i gości, dla których to wydarzenie 
w Hotelu Bristol od lat stanowiło niedzielną tradycję. Przearan-
żowaliśmy nieco formułę oraz menu. Zależało nam, żeby po-
wrót niedzielnych brunchy zbiegł się z okrągłą rocznicą naszego 
hotelu, który niedawno świętował swoje 120-lecie.

Brunche w Państwa wydaniu to historyczna podróż. Skąd czerpał 
Pan inspiracje?
Potrawy, które finalnie znalazły się w naszym brunchowym 
menu, zostały zainspirowane oryginalnym menu Hotelu Bristol 
z 1913 i 1927 roku oraz smakami dań z warszawskich restauracji 
dwudziestolecia międzywojennego. II Rzeczpospolita była tak 
wielokulturowa i otwarta na zagraniczne nowinki, że w tamtej-
szych książkach kucharskich łatwo znaleźć przepisy inspirowane 
recepturami z całego świata. Ponadto w układaniu menu brun-
chowej uczty pomogły też receptury ze słynnej książki autor-
stwa Lucyny Ćwierczakiewiczowej, która przez dziesięciolecia 
była obowiązkową lekturą każdej pani domu. I ta podróż w cza-
sie przez kuchnię międzywojenną i kuchnię PRL zabiera nas aż 
do współczesności, jedna za stacji brunchu to nasze najnowsze 

„dziecko” – kuchnia japońsko-peruwiańska Nikkei, którą serwu-
jemy w nowym barze Lane’s. 

Jak na przestrzeni lat zmienia się kultura brunchu, jakie różnice 
Pan zauważył?
W latach 90-tych w trakcie przemian ustrojowych, kiedy roz-
poczynaliśmy tradycję niedzielnych brunchy, wielu gości było 
zaciekawionych taką formułą, lubili po prostu bywać w Hotelu 
Bristol. Dziś goście są znacznie bardziej dojrzali kulinarnie. Szu-
kają nowych ciekawych smaków i doświadczeń kulinarnych, 
chcą wspólnie celebrować posiłek z rodziną i cieszyć się wspól-
ną ucztą.

Jednym ze współgospodarzy dwóch brunchy był Robert 
Makłowicz. Jaka była jego rola?
Z Robertem spotykaliśmy się już wiele razy, zawsze lubiłem 
oglądać jego programy, które przenoszą w czasoprzestrzeni 
kultury i kulinariów. Trudno było nam wyobrazić sobie kogoś 
innego w roli Współgospodarza naszych historycznych brun-
chy. To wielki miłośnik kulinariów i historii czyli tego, co nasze 
brunche w sobie idealnie łączą. Robert brał więc udział w dwóch 
wydarzeniach, podczas których opowiedział naszym gościom 
o kulturze brunchy, o tym, jak zmieniała się polska gastronomia 
i o tym, jak na przestrzeni tych lat zmienił się również Hotel Bri-
stol. To czysta przyjemność słuchać jego opowieści.
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Skąd wywodzi się pomysł organizowania brunchy i z jakimi 
wyzwaniami dla Pana, jako szefa kuchni wiąże się organizowanie 
takiego wydarzenia?
Brunch wywodzi się z tradycji anglosaskiej, a Hotel Bristol był 
jednym z prekursorów organizowania brunchy w Polsce lat 
90-tych. Jest więc nierozerwalną częścią nowej historii hotelu. 
Wśród wyzwań mogę wymienić nieustannie zmieniające się 
oczekiwania gości i nasze dążenia do zaspokojenia ich potrzeb 
kulinarnych.

Jakich dań nie może zabraknąć na Państwa brunchu i czym 
zaskakuje Pan gości w niedziele? Co wyróżnia Państwa brunche?
Turban rakowy na sałatce warzywnej z jajkami przepiórczymi, 
szczupak faszerowany, supreme z pulardy z sosem rakowym, 
czy łącząca wszystkie epoki kaczka pieczona z jabłkami to tylko 
kilka propozycji, które przewijają się podczas naszych niedziel-
nych brunchy. Myślę, że pewnego rodzaju zaskoczeniem dla gości 
może być stacja Nikkei – nasz hotel kojarzony jest raczej z tra-
dycyjnymi smakami, a tu zabieramy ich w kulinarną podróż do 
Japonii i Peru. Ale to też już część naszej tożsamości kulinarnej.

Czego w najbliższym czasie mogą spodziewać się goście restauracji 
Marconi czy Cafe Bristol?
Jak to mówią, jedyną stałą rzeczą jest zmiana. To dotyczy rów-
nież naszej kuchni. Zmiany pór roku, zmiany trendów kulinar-
nych i duża otwartość na nowe odkrycia smakowe – robimy 
wszystko, aby łączyć kulinarną tradycję z tym, co współcześnie 
dzieje się w polskiej kuchni, bo tego oczekują od nas nasi goście.

Dziękuję za rozmowę!

SZEF  KUCHNI
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Układy wodne w hotelach 
mają dobre warunki dla 
rozwoju bakterii Legio-

nella, ze względu na:
• podwyższoną temperaturę czę-

sto ponad 30 °C,
• możliwość występowania bio-

filmów,
• nie dozowanie żadnych biocy-

dów lub też dozowanie biocy-
dów niewłaściwie dobranych 
biobójczo do charakteru ukła-
du wodnego. 

Najczęściej spotykane skupiska 
bakterii w sztucznych obiegach 
wodnych w ilościach niebezpiecz-
nych dla człowieka to:
• natryski z prysznicami i pod-

grzewacze ciepłej wody użyt-
kowej,

• wieże chłodnicze,
• skraplacze wodno-rurkowe,
• komory zraszania i urządzenia 

klimatyczne,
• instalacje balneotechniczne: 

baseny i jacuzzi,
• fontanny.

Clorious2 – korzyści 
zastosowania w hotelarstwie 
i gastronomii
Dwutlenek chloru (ClO2) to jeden 
z najbardziej cenionych dezyn-
fektantów stosowanych w prze-
myśle spożywczym, skuteczny 
w swoim biobójczym działaniu, 
bezpieczny w użyciu w zapropo-
nowanej formie i niewpływający 
negatywnie na środowisko.

Jego ogromną zaletą jest brak 
działania korozyjnego na stal nie-
rdzewną chromo-niklową. W wielu 
zakładach z branży spożywczej jak: 
browary, zakłady rybne i mięsne 
oraz przemysł owocowo-warzyw-
ny, dwutlenek chloru (ClO2) jest od 
wielu lat szeroko stosowany. 

W przemyśle spożywczym 
i w hotelach jako dezynfektant do-
minuje podchloryn sodu (NaClO), 
głównie z uwagi na niską cenę pro-
cesu dezynfekcji. Obecnie w wielu 
hotelach zostaje on zastąpiony 
Clorious2 ClO2, przede wszyst-
kim ze względu na jego znacznie 
wyższą siłę utleniającą, która jest 

ponad 2,5-krotnie wyższa od Na-
ClO oraz posiada znacznie lepszą 
zdolność dezynfekcyjną (biobój-
czą). Ponadto, ClO2 jako dezyn-
fektant nie wnosi do wody oraz 
do produktów płukanych wodą 
z ClO2, obcego zapachu i smaku. 
Przy stosowaniu Clorious2 i prze-
strzeganiu zalecanego stężenia nie 
powstają w wodzie uboczne pro-
dukty dezynfekcji, takie jak trihalo-
metany (THM) oraz inne chlorow-
copochodne, które są poważnym 
problemem podczas dezynfekcji 
podchlorynem sodu. Nie tworzą się 
także chloraminy o specyficznym 
zapachu, jeśli w wodzie obecny jest 
jon amonowy. 

W przemyśle spożywczym 
i hotelach spotyka się generato-
ry umożliwiające ciągłą produk-
cję ClO2 z roztworów chlorynu 
sodowego oraz kwasu solnego. 
Metoda ta jest skuteczna i bez-
pieczna, ale wymaga znacznych 
nakładów ekonomicznych (zwrot 
inwestycji rozkłada się na kilka 
lat) oraz może mieć negatywny 
wpływ na instalację dystrybu-
ującą zdezynfekowaną wodę. 
Maksymalna konwersja NaClO2 
w ClO2 wymaga znacznego nad-
miaru HCl w stosunku do chlory-
nu, co może być z biegiem cza-
su przyczyną korozji wżerowej 
sieci wodociągowej ze stali nie-
rdzewnej wywołanej przez jony 
chlorkowe Cl. 

Idealne rozwiązanie
Brenntag Polska sp. z o.o. w od-
powiedzi na potrzeby branży 
hotelarskiej proponuje produkt 

Clorious2 Care stabilizowany 
Dwutlenek Chloru. Jest to gotowy 
do użycia, stabilny roztwór o stę-
żeniu 6 g ClO2/kg, dostarczany 
w beczce 200 kg lub w kanistrze 
25 kg, który zachowuje ważność 
przez 6 miesięcy. Sposób mon-
tażu beczki i kanistra do zestawu 
dozującego odbywa się za pomo-
cą szczelnej głowicy montowanej 
na beczkę. Uniemożliwia ona wy-
dzielanie się gazowego ClO2 do 
powietrza w pomieszczeniu oraz 
służy do bezpośredniego podłą-
czenia pompki dozującej, zatem 
jest to rozwiązanie bezpieczne 
i wygodne. Użytkownik może 
dozować produkt w kilku miej-
scach, zgodnie z indywidualnym 
zapotrzebowaniem, z uwagi na 
łatwą mobilność beczki. Główne 
obszary zastosowania produktu 
Clorious2 w hotelu to: dezynfek-
cja wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi w dawce nie-
przekraczającej 0,4 mg ClO2/dm3, 
zalecana dawka to 0,1-0,2 mg 
ClO2/dm3, usuwanie biofilmów 
pokrywających ściany zbiorni-
ków retencyjnych i rurociągów 
będących źródłem odnawialne-
go skażenia mikrobiologicznego 
wody, dzięki czemu wydłuża się 
czas pracy tych urządzeń bez 
dezynfekcji, dezynfekcja wody 
lodowej oraz wody w układach 
chłodzenia, szczególnie gdy woda 
ma podwyższony odczyn pH, za-
pobiega rozwojowi glonów i nie 
powoduje korozji, poprawa klaro-
wania wody lodowej, gdy flokula-
cja lub filtracja jest niewystarcza-
jąca w chłodnictwie). 

najkorzystniejsza technologia walki  
z Legionellą w hotelach i restauracjach

Hotelowe układy wodne, wodne wyparne układy chłodzenia wież czy też skraplaczy natryskowo-
wyparnych, mogą stanowić doskonałe środowisko do rozwoju bakterii Legionella. Brenntag Polska 

w odpowiedzi na potrzeby branży HoReCa proponuje produkt Clorious2 Care – stabilizowany Dwutlenek 
Chloru. Jest to gotowy do użycia, stabilny roztwór o stężeniu 6 g ClO2/kg, dostarczany w beczce 200 kg lub 

w kanistrze 25 kg, który zachowuje aktywność przez 6 miesięcy.

PROMOCJA

JUSTYNA SAWCZUK, TECHNOLOG, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ODDZIAŁ WODY I ŚCIEKÓW CLORIOUS2/BRENNTAG POLSKA
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ROŚLINNA REWOLUCJA 
czy na pewno?

W tym stanie rzeczy 
mogłoby się wyda-
wać, że już za chwilę, 

za momencik jedzenie roślinne 

zajmie miejsce dotychczasowe-
go, tradycyjnego jedzenia pro-
dukowanego w oparciu o skład-
niki odzwierzęce. Patrząc jednak 

subiektywnie na całe zagadnie-
nie, nie powiedziałbym, aby ta 
fundamentalna przecież zmiana, 
miała się zdarzyć już wkrótce.

Pozycje roślinne – czy są 
wszędzie?
Owszem, jeśli spojrzeć na półki 
sklepowe dzisiaj i porównać je 

Kuchnia roślinna, a dokładniej jedzenie roślinne (wegańskie) znajduje sobie 
coraz więcej miejsca już nie tylko w branżowych mediach. Zewsząd docierają 
do nas informacje dotyczące korzyści płynących z odżywiania się w oparciu 

o rośliny. Jest to niewątpliwie dobry prognostyk nadchodzących zmian. Przecież 
to dobrze, gdy tak wiele słyszy się o konieczności wytwarzania żywności 

w sposób bardziej zrównoważony, mniej uciążliwy dla środowiska czy w końcu 
po prostu korzystniejszy dla całej naszej planety.

MARCIN KRYSIŃSKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL MIHIDERKA
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z tymi sprzed – powiedzmy – pię-
ciu lat, to widać znaczący przyrost 
dostępnych pozycji roślinnych. 
W każdym praktycznie sklepie, 
weganin znajdzie jakiś produkt 
spożywczy, który będzie speł-
niał odpowiednie kryteria, będąc 
jednocześnie całkowicie akcep-
towanym smakowo produktem. 
W ostatnich latach rzeczywiście 
dostępność jedzenia roślinnego 
zdecydowanie wzrosła.

Jeśli jednak przyjrzeć się temu 
zagadnieniu z nieco innej, bardziej 
praktycznej strony, to rzeczywista 
skala zmian jest moim zdaniem 
znacznie mniejsza niż szum me-
dialny, który temu towarzyszy. 
Mimo iż w wielu sklepach pojawi-
ły się osobne regały z produktami 
wegańskimi, to jeśli porównać tę 
ofertę na tle tradycyjnej, to nie 
wygląda to już tak rewolucyjnie. 
Nadal lwią część przestrzeni eks-
pozycyjnej handlu zajmują tra-
dycyjne, niewegańskie produkty. 
Ich liczba jest tak duża, że oferta 
wegańska na tym tle wygląda po 
prostu mizernie. Kilometry półek 
z wysoko przetworzonym, wypro-
dukowanym na bazie składników 
odzwierzęcych jedzeniem, nadal 
dominują w dystrybucji. W tych 
okolicznościach oferta roślinna 
po prostu ginie w morzu innych 
produktów. Często odwiedzam 
sklepy w poszukiwaniu nowości 
w ofercie wegańskiej. Nie zaob-
serwowałem istotnego zwiększa-
nia się przestrzeni zajmowanej 
przez takie właśnie jedzenie. Są 
nowości, ale raczej wygląda to 
na pewnego rodzaju stagnację. 

Ot, po prostu została wydzielona 
pewna przestrzeń i tam upychane 
są kolejne dostawy.

Podobnie jest 
w restauracjach
Wygląda na to, że o ile w więk-
szości z nich można znaleźć na-
wet kilka wegańskich pozycji, to 
jednak większość sprzedaży nadal 
opiera się o tradycyjnie rozumia-
ne przepisy. Przykładowo, w jed-
nej z moich ulubionych pizzerii 
w menu są raptem dwie pozycje 
wegańskie i ok. trzydziestu pozo-
stałych. Jeśli spojrzeć na talerze 
gości (wiem, to niezbyt eleganc-
ko, ale potraktujmy tę sprawę 
quasi-badawczo) to praktycznie 
na każdym, znajdowała się pizza 
z przynajmniej klasycznym serem 
mozarella, o szynce, czy mięsie 
w innej postaci nie wspominając.

Kolejnym – z mojego punktu 
widzenia – objawem pewnego 
zastoju w popularyzacji jedzenia 
roślinnego są częste promocje 
obejmujące niesprzedane arty-
kuły, których termin przydatności 
do spożycia upływa np. w ciągu 
24h. O ile sam fakt pojawiania 
się takich promocji nie jest po-
wodem do niepokoju, to już ilo-
ści objętych nią niesprzedanych 
sztuk może być przyczynkiem do 
zastanowienia. Przecież, gdyby te 
produkty dobrze się sprzedawały, 
to nie byłoby potrzeby robienia 
takich wyprzedaży.

Taka sytuacja jest zapew-
ne wynikiem najzwyklejszego 
w świecie prawa popytu i podaży, 
co z kolei odpowiada postawom 
konsumentów. I tu, przyznam, 
nie dostrzegam jakichś rewolu-
cyjnych zmian. Brałem ostatnio 
udział w szeregu imprez o cha-
rakterze towarzyskim. W każdej 
z nich brało udział po minimum 
kilkadziesiąt osób. W menu ofe-
rowanym gościom dominowały 
klasyczne potrawy opierające się 
na mięsie, nabiale i jajkach. Na 
jednej z tych imprez byłem jedy-
ną osobą, której podano potrawy 
wegańskie. Widać, jak bardzo sil-
ne jest przywiązanie do tradycyj-
nego jedzenia.

Przywiązanie do 
tradycyjnego jedzenia 
– jak to zmienić?
Z kolei, jeśli przyjrzeć się produ-
centom, których roślinne produk-
ty są dostępne na półkach głów-
nych sieci handlowych w naszym 
kraju, to okazuje się że są opano-
wane tylko przez kilkanaście firm, 
z których większość i tak pro-
dukuje głównie mięsne warian-
ty tych produktów. W pewnym 
stopniu jest to zrozumiałe, gdyż 
to duże firmy produkcyjne dys-
ponują odpowiednim zapleczem, 
certyfikatami i parkiem maszy-
nowym, a będąc w stałym z kon-
takcie z kupcami, nie mają więk-
szego problemu z umieszczeniem 
w sieci handlowej dwóch, trzech 
wegańskich wersji swoich pro-
duktów.

Takiego komfortu nie mają 
małe firmy, które chciałyby się 
specjalizować w produkcji wy-
łącznie roślinnego jedzenia. Są-
dzę, że nawet duże sieci han-
dlowe mogłyby z korzyścią na-
wiązywać współpracę handlową 
z takimi producentami rzemieśl-
niczymi. Z jednej strony, można 
zwiększyć asortyment dostępny 
pod szyldem jedzenia roślinnego, 
a z drugiej, te niewielkie przed-
siębiorstwa mogą sporo wnieść 

na rynek spożywczy dostarczając 
innowacyjne, niskoprzetworzone 
produkty, których walory sma-
kowe pozwoliłyby konsumentom 
w pełni zapoznać się z bogac-
twem przepisów roślinnych.

Dodatkowo, obecna sytu-
acja polityczno-gospodarcza nie 
sprzyja działaniom o charakterze 
długofalowym, co z kolei prze-
łoży się zapewne na spowolnie-
nie wzrostu różnorodności pro-
duktowej dostępnej na rynku. 
Produkty roślinne, jako dopiero 
aspirujące do stałego zagoszcze-
nia w świadomości dużej rzeszy 
konsumentów, mogą jako pierw-
sze paść ofiarą pogarszającej się 
koniunktury rynkowej. 

Zdaję sobie sprawę, że ta-
kie jednostkowe obserwacje 
nie mogą być podstawą do sze-
rokiego wnioskowania i warto 
przyjrzeć się po prostu wynikom 
sprzedaży raportowanym przez 
poszczególnych producentów. 
Tam zapewne pojawią się okre-
ślone wzrosty.

Z niecierpliwością czekam za-
tem na możliwość zweryfikowa-
nia moich obserwacji na konkret-
nych liczbach, które jak sądzę już 
niedługo będą dostępne w sto-
sownych rejestrach.

Cykl 

Okiem roślinożercy

część 
druga

PARTNEREM CYKLU JEST 

ROŚLINNA REWOLUCJA 
czy na pewno?

O AUTORZE

Absolwent zarządzania Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Mi-

chigan Technological University. Przedsiębiorca z trzydziestoletnim 

stażem. Pierwszą firmę założył w 1991 roku. Współtwórca jednego 

z pierwszych w Polsce internetowych systemów ticketingowych 

(KupBilet.pl), producent wysokiej jakości biletów na imprezy ma-

sowe, założyciel sieci roślinnych restauracji Mihiderka, entuzjasta 

energii ze źródeł odnawialnych – dysponuje dwoma mikroelek-

trowniami PV o łącznej mocy 60 kWp, które dotychczas wyprodu-

kowały 120 MWh prądu, pasjonat elektromobilności – wykorzystu-

je 5 samochodów elektrycznych w swojej firmie. Prowadzi podcast 

i kanał na YouTubie, gdzie opowiada o swoich doświadczeniach.
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CHCEMY SIĘ DZIELIĆ NASZYM 
PODEJŚCIEM DO GOŚCINNOŚCI

Wina dajcie to kolejna restauracja z Rzeszowa, która królowała w Plebiscycie 
Gości Restaurant Week. Ten lokal odwiedzający szczególnie docenili za 
najlepszy deser. Waldemar Kaczmarek – właściciel i Maksym Tabakov – 

szef kuchni opowiadają o zwycięskiej propozycji, historii powstania lokalu, 
nowościach, a także innych daniach, które czekają na gości. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

WALDEMAR KACZMAREK – WŁAŚCICIEL, KATARZYNA ZIOŁO – ZASTĘPCA SZEFA KUCHNI 
I MAKSYM TABAKOV – SZEF KUCHNI
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W
SZEF  KUCHNI

Wina dajcie zostało docenione przez gości za deser. Co dla Pana 
znaczą takie nagrody?
Wszystkie nagrody i wyróżnienia są dla nas miłym akcentem 
i docenieniem codziennej pracy, jednak najważniejsze jest za-
dowolenie naszych Gości z każdej, pojedynczej wizyty w Wina 
dajcie. Wygrana w plebiscycie na Najlepszy Deser w Polsce Fe-
stiwalu Restaurant Week ma dla nas wyjątkowe znaczenie i po-
wód do satysfakcji, bo jest wynikiem głosowania naszych Gości, 
za co bardzo gorąco dziękujemy!

Dlaczego warto brać udział w takich wydarzeniach?
Była to czwarta edycja, w której braliśmy udział. Każda była inna, 
każdej towarzyszyły inne emocje, ale zawsze jest to dla nas bar-
dzo przyjemny okres, podczas którego możemy zaprezentować 
nowe, wyjątkowe dania i podzielić się naszą filozofią gościnno-
ści. To także wspaniała okazja do poznania nowych Gości i prze-
konania ich do pozostania z nami na dłużej.

Jak powstało Wina dajcie? Jakie miejsce chciał Pan stworzyć? 
Wina Dajcie powstało z pasji do kuchni i wina oraz dzielenia się 
naszym podejściem do gościnności, spojrzeniem na przyjmo-
wanie Gości w restauracji.

Waldemar Kaczmarek  
– właściciel Wina dajcie

Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym odwiedzający, będę 
czuć się jak u przyjaciół, miejsce gdzie zwolnią, gdzie dobrze 
i zdrowo zjedzą, napiją się swojego ulubionego wina, pozna-
ją nowe smaki, połączenia, posłuchają dobrej muzyki. Miejsce, 
w którym poczują się ugoszczeni, z którego wyjdą zadowoleni 
i usatysfakcjonowani. Codziennie dążymy do tego, aby wizyta 
w Wina dajcie dawała przyjemność, uśmiech, spokój, odpoczy-
nek, była przyczyną dobrego samopoczucia fizycznego i ukoje-
nia psychicznego.

Jakie zmiany w zachowaniach, zwyczajach gości zaobserwował 
Pan po lockdownach?
Pandemia, przymusowa izolacja, lęk przed zakażeniem, obawa 
o pracę i przyszłość, wyrządziły wiele szkód w naszych zacho-
waniach społecznych i międzyludzkich.

To, co było dla nas naturalne, bliskość, spotkania, celebracja 
wspólnego spędzania czasu, stało się nienaturalne i obce. Za-
częliśmy bać się kontaktu nawet z bliskimi nam ludźmi. Widać 
to było w pierwszych tygodniach po otwarciu restauracji, ludzie 
początkowo nieśmiało i rezerwą wracali do życia towarzyskie-
go. Wspólne wyjście było bardziej świętem niż codziennością. 
Pozostały również przyzwyczajenia dotyczące załatwiania 
wszystkich spraw online, zakupy internetowe, spotkania wideo, 
zamawianie jedzenia na dowóz. Powoli wracamy do normalno-
ści, wreszcie potrafimy znowu cieszyć się życiem wśród ludzi, 
wspólnym spędzaniem czasu na przykład w restauracji.

W najbliższym czasie my też chcemy wrócić do pełnej nor-
malności, dać naszym Gościom więcej możliwości na nadrobie-
nie tego straconego czasu, planujemy powrót do koncertów, 
degustacji, kolacji degustacyjnych, weekendów tematycznych 
czy spotkań z winiarzami. Zapraszamy do Wina dajcie! Dajcie 
się ugościć!

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Wina dajcie!
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PPaństwa deser został doceniony przez gości biorących udział 
w Restaurant Weeku. Jaka to była propozycja?
Na wiosenną edycję Festiwalu przygotowaliśmy granolę mig-
dałowo czekoladową z musem jogurtowo-waniliowym, sosem 
malinowo-dereniowym i świeżymi owocami. Naszym celem 
było połączenie produktów znanych i lubianych z produktami 
regionalnymi. W tym miejscu chciałbym szczególnie docenić, 
nie zapominając o innych, moją zastępczynię – Katarzynę Zio-
ło, która zaraża wszystkich dookoła swoją pasją i chęcią two-
rzenia nowych pozycji, abyśmy nie zapominali, że można zro-
bić wszystko jeszcze lepiej. Dzięki niej utrzymujemy przyjazną 
i miłą atmosferę w pracy. To właśnie Kasia była głównym po-
mysłodawcą i wykonawcą tego zwycięskiego deseru, za co jej 
bardzo dziękuję.

Czym kieruje się Pan przy tworzeniu menu?
Analizuję docelową grupę Gości naszej restauracji, dzięki infor-
macjom zwrotnym z sali. Pozytywne potwierdzają, że idziemy 
w dobrym kierunku, negatywne – że zawsze możemy zrobić coś 
lepiej. Cały zespół składa się z pasjonatów i ludzi chętnych do 
tworzenia i łączenia nowych smaków. Jak już ten etap jest za 
nami, staram się dobrać najlepszych dostawców, którzy oferują 
najwyższą jakość produktów. Nie oszczędzam na tym i zawsze 
wszystko sprawdzam zaraz przy dostawie. Trzecim krokiem 
jest opinia moich kolegów, co oni chcieliby przygotować, jakie 
mają pomysły. Każdy daje z siebie 200 procent. Uczestniczymy 
wspólnie w testach panelowych i wybieramy najlepsze pozycje.

Co wyróżnia Państwa codzienną kartę? 
Nasza obecna karta składa się z sezonowych produktów. Jest 
lato, sezon na szparagi, świeże owoce, świeże warzywa. Chęt-
nie korzystamy z tego, co daje nam polskie rolnictwo, produk-
ty niesamowitej jakości, a głownie świeże. Bezpośrednio z tych 
najlepszych, powstały takie pozycje jak: gicz jagnięca podawana 
z sosem porto. Serwujemy do tego nasz własny majonez z wę-
dzonego pora, puree z topinamburu, podkreślamy to wszystko 
czarną soczewicą dla kontrastu smaku i koloru. Nie mogę nie 
wspomnieć o tatarze z wyselekcjonowanej polskiej polędwi-
cy wołowej, własnych piklach, które marynujemy w różnych 
octach. Do tego serwujemy pieczywo naszego wypieku, które 
powstaje na żytnim zakwasie. Dla miłośników kuchni śródziem-
nomorskiej przygotowaliśmy krewetki w emulsji maślanej z do-
datkiem oliwy bazyliowej, którą także tworzymy sami. Dodatko-
wo włoska klasyka czyli risotto szafranowe, spaghetti z mulami, 
ośmiornica z klasycznym sosem holenderskim i niecodziennym 
połączeniem musu wiśniowego z trawą żubrową. Wszystkie 
te pozycje składaliśmy razem, zespołowo. Nie mogę też po-
minąć naszych lunchy, które zmieniają się co tydzień. Oprócz 
tego mamy świetne burgery. Maślana bułka, którą sami pie-
czemy, mówi sama za siebie. Odnośnie dodatków – serwujemy 

Maksym Tabakov  
– szef kuchni Restauracja Wina dajcie

pomidor concasse marynowany w rozmarynie, ogórek piklowa-
ny w occie jabłkowym z dodatkiem kurkumy, cebulę piklowaną 
w occie balsamicznym, używamy też miksu mini sałat. Zresztą 
nie będę zdradzać wszystkiego, zapraszam serdecznie do Wina 
dajcie, degustować osobiście nasze dania i świetne gruzińskie 
wina, które proponujemy do naszych dań.

Gdzie zdobywał Pan doświadczenie gastronomiczne?
Uczyłem się od różnych szefów kuchni, pracowałem w hote-
lach i restauracjach w Warszawie i w Rzeszowie. Zdobywałem 
doświadczenie w kuchni polskiej, śródziemnomorskiej, amery-
kańskiej, angielskiej i francuskiej. Natomiast w Restauracji Wina 
dajcie nie polegam jedynie na swojej wiedzy, tylko tworzymy 
wszystko zespołowo. Doceniam każdy pomysł i chęć moich ko-
leżanek i kolegów z kuchni. 

Czym zaskoczycie Państwo gości w sezonie letnim i jesiennym?
Najprawdopodobniej pójdziemy w stronę włoskiej klasyki z po-
łączeniem kuchni francuskiej oraz naszej podkarpackiej kuchni. 
Już pracujemy nad wprowadzeniem własnych makaronów ja-
jecznych: tagliatelle, papapardelle, linguine, ravioli. Z francuskiej 
kuchni weźmiemy to, co najlepsze. Będą espumy, musy i puree. 
Będziemy zmieniać strukturę produktu, dobierzemy też coś nie-
samowitego dla wegetarian. To wszystko zobaczycie wkrótce. 
Póki co zapraszam do wypróbowania dań z naszej sezonowej 
karty menu. 

Dziękuję za rozmowę!

SZEF  KUCHNI
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Jak się 

WYRÓŻNIĆ?
Wolę stworzyć mniejszą porcję, ale lepszą jakościowo, opartą na dobrych 

składnikach. Dlatego też, idąc za ciosem, nasze karty menu nie są długie. Liczy się 
dla nas jakość, a nie ilość. Jednocześnie nie brakuje przy tym wyobraźni i finezji.

PAWEŁ SUCHENEK, SZEF KUCHNI CROWNE PLAZA WARSAW – THE HUB
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Oryginalność nie oznacza 
niedostępność
Restauracja Nova Wola, znajdu-
jąca się na pierwszym piętrze ho-
telu Crowne Plaza Warsaw – The 
HUB, z pewnością jest jednym 
z tych miejsc, które należą do 
kategorii must-see. Rzadko spo-
tyka się tak trafne i precyzyjne 
połączenie tradycji i nowocze-
sności. Ten kolaż zachwyca pro-
stotą polskiej, tradycyjnej kuch-
ni, gdzie tym samym nie brakuje 
eleganckich akcentów i istotnych 
detali. Co ważne, oryginalność 
tego miejsca nie oznacza niedo-
stępności. Restauracja jest dla 
każdego. Idealna na zdrowe lun-
che dla rodzin z dziećmi po nie-
dzielnym spacerze, jak i spotkanie 
biznesowe. Nova Wola to miejsce 
uniwersalne, z odrobiną szyku 
i wysublimowanej elegancji. Re-
stauracja sprawdzi się na kolacje 
z przyjaciółmi, a w porannych go-
dzinach zaprasza na różnorodne 
śniadania. Dwa akcenty – zdrowa 
żywność i wybór jest tutaj zauwa-
żalna od razu. Lokalizacja Novej 
Woli nie jest przypadkowa, znaj-
duje się dosłownie przy metrze 
stacji Rondo Daszyńskiego. Dobry 
dojazd, naturalnie, ma ogromne 
znaczenie dla gości.

Podstawa dobrego smaku 
Głównym punktem wyjścia dla 
prowadzenia restauracji Nova 

Wola jest dostęp do świeżych, 
lokalnych produktów. W dzisiej-
szych czasach, jakość żywności 
jest niesłychanie ważna, o czym 
nikogo nie trzeba już zbytnio 
przekonywać. Ekologiczne mięsa 
z małych hodowli, dobre wędliny, 
świeże warzywa i owoce, dobry 
nabiał od zaufanych kontrahen-
tów to podstawa dobrego sma-
ku i jakości naszych usług. Wolę 
stworzyć mniejszą porcję, ale 
lepszą jakościowo, opartą na do-
brych składnikach. 

Dlatego też, idąc za ciosem, 
nasze karty menu nie są dłu-
gie. Liczy się dla nas jakość, a nie 
ilość. Jednocześnie nie brakuje 
przy tym wyobraźni i finezji. Poza 
tym, pieczołowicie przygotowuje-
my menu sezonowe, by nie tylko 
urozmaicić ofertę, ale wykorzy-
stać świeżość produktów. 

Co musi znaleźć się 
w karcie?
Po każdym sezonie, analizujemy 
sprzedaż i oczekiwania gości. Sta-
ramy się komponować następną 
kartę z jeszcze większą uwagą. 
Można u nas zawsze skosztować 
żurku z białą kiełbasą, jajkiem 
i pieczywem, ale w ofercie sezo-
nowej znajdzie się krem z białym 
szparagów z oliwą truflową oraz 
grillowany ser oscypek z zielony-
mi szparagami i wiosenną sałat-
ką z pomidorów. Warto zwrócić 

uwagę na menu dla dzieci – frytki 
z batatów, spaghetti orkiszowe, 
mini burgery, organiczny ketchup 
oraz lody. 

Alternatywne menu
Kolejnym atutem Novej Woli 
jest przywiązywanie wagi do 

preferencji i potrzeb tych, którzy 
rozkoszują się w daniach wege-
tariańskich. Alternatywne menu 
jest tutaj bardzo różnorodne, 
od bezglutenowego pieczywa 
po ekologiczne jogurty. Jednym 
z największych atrakcji restau-
racji są wspomniane śniadania. 
Nasi goście zauważają niebywałą 
różnorodność w porannej ofercie 
i często słyszymy na ten temat 
pochlebne komentarze. Owsianka 
na mleku kokosowym, gofry, na-
leśniki, pełnoziarniste pieczywo, 
francuskie słodkie wypieki, świe-
że smoothie owocowe, szakszuka 
i inne ciepłe dania. Propozycja na 
rozpoczęcie nowego dnia jest na-
prawdę szeroka.

Każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Wygląd samych dań też 
gra istotną rolę. Prezentacja jest 
ważna. Przed nami premiera 
nowego, letniego menu. Na po-
czątku lipca, szykujemy dla gości 
sporo kulinarnych niespodzianek. 
Mam więc nadzieję, że już wkrót-
ce spotkamy się w Novej Woli! 
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NAJWAŻNIEJSZE JEST 
ZADOWOLENIE GOŚCIA

Restauracja Beef and Pepper działa w stolicy od ośmiu lat. Specjalizuje się 
w wołowinie, ale w karcie znajdują się również dania z drobiu, ryby i owoce 

morza, makarony oraz burgery. Jak przygotować dobry stek wołowy i zbudować 
zgrany zespół na lata – opowiada szef kuchni Przemysław Butryn. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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Co oferujesz gościom w Beef and Papper i jakie dania cieszą się 
największą popularnością?
Jak sama nazwa wskazuje skupiamy się na wołowinie. Zdecydo-
wanie stawiamy na steki, sezonowane na mokro i sucho. Steki 
wołowe też są najczęściej wybierane przez Gości. W naszej kar-
cie znajduje się rostbef, antrykot oraz polędwica. Dużą popu-
larnością cieszą się też policzki wołowe, które pieczemy 12-14 
godzin w niskiej temperaturze. Wśród dań głównych znajduje 
się pierś kaczki, karkówka z dzika, są też makarony. Dodatko-
wo mamy również dania sezonowe, tak zwane „wkładkowe”, raz 
w miesiącu to menu jest zmieniane. 

Czy goście przychodzą tylko na stek? Jak zmienia się to na 
przestrzeni lat?
Na początku, gdy zacząłem pracę w Beef and Pepper, sprze-
daż steków w stosunku do regularnego menu wynosiła 80 do 
20 procent. Założyłem sobie, że nie musimy skupiać się tylko 
na stekach. Dlaczego by nie połączyć ich z innymi daniami? Po 
części udało mi się to zmienić, teraz jest bardzo zróżnicowane 
menu. Obsługujemy również grupy, odwiedza nas sporo obco-
krajowców, mamy wiele rezerwacji powyżej 15 osób, z którymi 
radzimy sobie bardzo dobrze. Założenie, aby sprzedawać tylko 
steki, ogranicza nam troszkę pole do popisu oraz ogranicza moż-
liwość wykazania się sztuką kulinarną, pokazanie tak zwanego 
„mojego smaku”. Z tego tytułu pojawiły się też inne rodzaje mię-
sa w menu. Teraz stosunek steków do innych dań wynosi 60 do 
40 procent. Uważam to za duży sukces. Jeżeli Gość wie, co ozna-
cza dobry produkt na pewno to doceni, a widać, że tak się dzieje, 

ponieważ Goście wracają. Z resztą wystarczy wejść w opinie 
w sieci, które mówią, o smaku, jakości, atmosferze w restauracji, 
otwartej kuchni, która daje możliwość obserwacji naszej pracy. 
Dodatkową atrakcją jest nietuzinkowy wystrój czy muzyka na 
żywo w każdy wtorek.

Jednak wracając do Waszej specjalności. Jaki stek jest najbardziej 
wymagający, jeśli chodzi o zadowolenie gościa?
Trzeba podkreślić, że mamy świetny personel, który jest wyszko-
lony i zawsze służy Gościom dobrą radą. Często zdarza się tak, 
że odwiedzający przychodzą z konkretnym nastawieniem i wie-
dzą, jaki rodzaj mięsa chcą zjeść, jaki stopnień wysmażenia jest 
dla nich. Tutaj mamy czasami różnice zdań z Gośćmi, jeśli chodzi 
o steka medium rare. Proces „dochodzenia” trwa nieustannie, 
nawet w czasie drogi do stolika. Gdy Gość ma wątpliwości, za-
praszamy go do wydawki, pod lampy, by zobaczył, jakie to mięso 
faktycznie jest. Serwujemy steki wołowe, które są sezonowane, 
nie ma tam tak dużo krwi, jak można by się było spodziewać, 
większość to osocze. Nasi kelnerzy starają się nawet doradzać 
niższy stopień wysmażenia, ponieważ wtedy możemy jeszcze 
dosmażyć steka, a w drugą stronę trudno cokolwiek ulepszyć.

Jakie dodatki proponujecie?
Mamy ich bardzo dużą paletę. Od ziemniaka grillowanego, przez 
faszerowanego, warzywa korzeniowe pieczone, mix sałat, kolba 
kukurydzy. Dodatkowo pięć sosów: Santa Maria – sprowadzany 
z USA, lada moment zaczynamy jego własną produkcję. Ten sos 
jest z nami od około pięciu lat. Kolejny to Jack Daniel’s na bazie 
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ananasa, surowej cebuli, soku ananasowego i oczywiście whi-
sky. Jest dosyć słodki, dobrze podbija smak mięsa. Natomiast 
sos pieprzowy jest robiony na bazie demi glace, z dodatkiem 
czerwonego wina, zielonego marynowanego pierzu, chilli oraz 
imbiru jest dość ostry. Kolejny to sos holenderski, na bazie żół-
tek, białego wina, który osobiście uważam za doskonały dodatek 
do steka, dla mnie to idealne połączenie. 

Jaki Twoim zdaniem powinien być stek idealny?
Mój osobisty typ to zdecydowanie medium rare. Uważam, że 
w tym stopniu jest wyczuwalnych najwięcej atutów mięsa: 
smak, struktura, temperatura. Wszystko jest tak jak być powin-
no. Jako dodatek proponuję wspomniany sos holenderski, który 
jest dla mnie top of the top i obowiązkowo pieczony, faszero-
wany ziemniak. 

Kluczowe znaczenie ma tutaj jakość mięsa. W jaki sposób 
poszukujecie dostawców i czy jest ich duży wybór?
Na pewno, pierwsze na co zwracamy uwagę to organolepty-
ka. Dalej przerost tłuszczu, w kontekście antrykotu. Polędwica 
musi trzymać formę, kolor mięsa też ma ogromne znaczenie. 
Przykładamy do tego bardzo dużą wagę. Osobiście sprawdzam 
czy steki są dobrze wyselekcjonowane oraz odpowiednio se-
zonowane. Właściciel to zdecydowany fan mięsa. Na jego wie-
dzę zdaję się też przy wyborze, wspólnie testujemy nowości, 
które później dodajemy do karty. Jeśli chodzi o dostępność 
produktu, można na to spojrzeć dwojako. Ofert mięsa jest bar-
dzo dużo, po części to hermetyczny rynek. Wszyscy się znają. 
Trudno nas zaopatrzyć, potrzebujemy około tony mięsa tygo-
dniowo. To jest bardzo dużo. Jeden dostawca nie jest w stanie 
nam tego zapewnić. Kłopotem jest jakość i ciągłość, dlatego 

musimy korzystać z kilku źródeł. Jednak na razie nie mamy 
trudności w tym aspekcie. 

W menu pojawiają się też dania wege. W jaki sposób przebiega 
proces ich doboru do zdecydowanie mięsnego menu?
Oczywiście, takie dania muszą pojawić się w karcie, co można 
uznać za mały paradoks, bo nasz charakter jest dosyć wyspe-
cjalizowany już w samej nazwie. Jednak rynek i Goście zde-
cydowanie tego oczekują. Właścicielki są wegetariankami. Od 
nich wyszła inicjatywa organizowania wśród załogi kuchennej 
konkursu na danie wegetariańskie, które pojawia się w nowej 
karcie menu. Ja dopinguje cały zespół, aby brać w tym udział. 
Zwycięzca konkursu jest odpowiednio wynagradzany, a do-
datkowo jego danie pojawia się w menu. Myślę, że to świetna 
motywacja. Tym sposobem mamy w karcie Wellingtona, ale 
nie tradycyjnego tylko z buraka. To danie zwyciężyło w ostat-
nim konkursie i naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród w Gości. Jest też burger z buraczanym rosti, z miodową 
musztardą francuską, pestkami dyni oraz rukolą. Kolejna pro-
pozycja to gnocchi z serem mascarpone i orzechami. W przy-
stawkach znajduje się zapiekany kozi ser z orzechami w kar-
melu podany z figami. 

Skoro jesteśmy przy kwestii zespołu, to z jakimi ludźmi lubisz 
pracować i w jaki sposób zarządzasz zespołem?
Pracujemy praktycznie w takim samym składzie od prawie 
pięciu lat. To świadczy o tym, że jest nam tutaj razem dobrze. 
Jesteśmy małą rodziną. Znamy się na tyle, że jesteśmy w sta-
nie wiele o sobie powiedzieć, wiemy na co kogo stać. Punktem 
wyjścia jest zawsze rozmowa. Ona potrafi zdziałać cuda. Za-
rządzanie polega przede wszystkim na motywacji. Ważne jest 
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docenianie, proste powiedzenie, że coś super wyszło, a gdy są 
słabsze dni, że się nie poddajemy, działamy dalej. W pełni udany 
serwis daje kopa do działania. Napędza mnie i cały zespół. Ja 
czuję się spełniony, a oni dowartościowani. Zdarza się nawet, że 
Goście podchodzą do wydawki, by zostawić napiwek. To bardzo 
budujące. Utwierdza w przekonaniu, że robimy to dobrze. Istot-
ne jest też rozwiązywanie problemów na bieżąco, planowanie, 
nie narzucanie, ale i nie zarzucanie kogoś obowiązkami. Obda-
rzam każdego szacunkiem i oczekuję tego samego. Wtedy musi 
się udać. Stawianie na ludzi i jakość w każdym aspekcie to też 
dewiza właścicieli, jak i całego naszego zespołu. Najważniejsze 
jest, aby Gość wyszedł zadowolony. Dopracowujemy wszyst-
kie szczegóły tak, aby konsument był naprawdę dopieszczony. 
W składzie kuchennym, w którym pracuję, 90 procent ludzi jest 
niezmienna, podobnie pozostali pracownicy, którzy są w tym 

miejscu od wielu lat. Myślę, że to stanowi też o sukcesie tego 
konceptu, o czym z pewnością świadczą też powroty Gości. Każ-
dy z nas jest inny, a zarazem taki sam – wiemy co to jest ciężka 
praca, kochamy to co robimy i czujemy się z tym świetnie. Jeżeli 
kochasz swoją pracę, nigdy nie będziesz zmęczony, a spełniony. 

A co skłoniło Cię do pracy w gastronomii, gdzie zdobywałeś 
doświadczenie?
Związałem się z tą branżą kierując się zarówno rozumem, jak 
i sercem. W dość młodym wieku straciłem Mamę. Mam trójkę 
młodszego rodzeństwa i po jej śmierci wiele obowiązków spadło 
na mnie, w tym również domowych. To, co przygotowywałem 
w kuchni wszystkim smakowało, a dodatkowo czerpałem z tego 
przyjemność, więc postanowiłem rozwijać się w tym kierunku. 

Lodziarnia była moim pierwszym miejscem pracy w Warszawie, 
ale to zdecydowanie nie moja bajka. W technikum gastrono-
micznym, podczas jednego z egzaminów, pomogłem koledze, 
który zaproponował mi później pracę. Tak właśnie trafiłem do 
prawdziwej gastronomii. Trafiałem na bardzo dobrych szefów 
kuchni, od których uczyłem się trików i sztuczek kulinarnych. 
Wiele im zawdzięczam i bardzo dobrze wspominam ten czas. 
Staram się teraz tak samo być autorytetem dla naszych kucha-
rzy, z którymi pracuję. Później los zadecydował, że trafiłem do 
wojska, tam również pracowałem w kuchni. Następnie przyszła 
pora na wyjazd do Szkocji, skąd wróciłem już jako kucharz zmia-
nowy. Pracowałem tam między innymi z szefem kuchni, który 
jako jeden z 12 kreował dania na dworze Królowej Elżbiety. Tam 
też nauczyłem się, jak ważna w restauracji jest jakość. W końcu 
przyszedł czas na Beef and Pepper. Wiąże się z tym także pew-

na anegdota. Mianowicie 10 lat temu moim marzeniem było 
otworzyć restaurację w Radzyminie, czyli w mieście, w którym 
mieszkałem. Miałaby nazywać się Beef and Pepper. Może to po-
twierdzić moja żona oraz przyjaciele. To musiało być przezna-
czenie (śmiech). 

Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?
Plany są ambitne. Nawet bardzo ambitne. Byk będzie miał więk-
sze rogi i zatrzęsie miastem. Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale 
Warszawa pozna nocne oblicze Beef’a. Jestem przekonany, że 
jest na co czekać

Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia przy stole w Beef and 
Pepper!
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FOOD HALLE 
zyskują na popularności

Kto chociaż raz miał problem z wyborem restauracji odpowiadającej 
upodobaniom wszystkich osób w większej grupie, niech podniesie rękę. 
W kluczowym momencie zwykle okazuje się, że jedna osoba ma ochotę 

na pizzę, druga nie może jeść glutenu, trzecia zjadłaby coś lekkiego, 
a czwarta potrzebuje konkretnego posiłku, ponieważ przez cały dzień 
nie zdążyła nic zjeść. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą food 

halle, oferujące bogaty wybór konceptów kulinarnych pod jednym 
dachem i jedną wspólną strefę konsumpcyjną. W czym jeszcze tkwi 

fenomen food halli? 

KATARZYNA WESTRYCH-PAVY, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA 370STUDIO 
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WYPOSAŻENIE I ZAOPATRZENIE

Od niespełna dekady food 
halle zyskują na popu-
larności, ich korzenie 

jednakże sięgają znacznie wcze-
śniej. Wywodzą się z tradycyj-
nych targowisk, popularnych 
szczególnie w krajach śródziem-
nomorskich, na których od setek 
lat (pierwsze wzmianki pojawiają 
się już w starożytnym Rzymie) 
sprzedawano produkty spożyw-
cze od lokalnych producentów. 
Każdy, kto był chociaż raz we 
Włoszech, Hiszpanii czy Francji 
z pewnością widział fenomen 
mercato/ mercado/ marché, któ-
re opanowują place i uliczki miast 
od wczesnych godzin porannych, 
by popołudniu przestrzeń tę 
zwolnić stolikom restauracji (np. 
słynna Vucciria w Palermo na 
Sycylii). W miejscach tych, obok 
straganów ze świeżymi rybami, 
mięsem, produktami rolnymi 
i lokalnymi serami, można zna-
leźć również przygotowane na 
świeżo smakołyki, gotowe do 
zjedzenia na szybko na miejscu. 
Zaopatrują nie tylko okolicznych 
mieszkańców, ale wzbogacone 

niejednokrotnie o dzieła lokal-
nych artystów i rzemieślników, 
stanowią również atrakcję dla 
turystów.

Namiastka tego, co było 
kiedyś
Obecnie takie „plenerowe” tar-
gowiska są wydarzeniem cyklicz-
nym i odbywają się zazwyczaj 
raz w tygodniu, dawniej handel 
uliczny był codziennością. Punk-
tem przełomowym był koniec 
XIX w. który przyniósł duże moż-
liwości architektoniczne – dzięki 
lekkim konstrukcjom stalowym 
możliwe stało się budowanie 
spektakularnych zadaszonych 
obiektów wielkopowierzchnio-
wych. Obok wspaniałych dwor-
ców, oranżerii i muzeów zaczęły 
powstawać więc również hale 
targowe, które uznano za roz-
wiązanie nie tylko porządkujące 
przestrzeń publiczną ale w du-
żej mierze po prostu bardziej 
higieniczne niż handel żyw-
nością na ulicy. Dzięki nowym 
możliwościom przestrzennym, 
hale targowe oprócz rozmaitych 

straganów oferowały również 
małe punkty gastronomiczne, 
w których można było zasma-
kować przekąsek powstałych na 
świeżo, z produktów sprzeda-
wanych często w tym samym 
stoisku. Do najbardziej znanych 
obiektów tego typu z pewnością 
trzeba zaliczyć Mercat de la Bo-
queria w Barcelonie czy Mercato 
di Sant’ Ambrogio we Florencji, 
oba liczące po kilkanaście tysięcy 
m2 pełne kolorów, smaków i za-
pachów pobudzają najbardziej 
wybredne kubki smakowe.

Hale targowe świetnym 
rozwiązaniem, ale do czasu
W okolicach roku 2000, przy 
umacniającym się trendzie na 
supermarkety i galerie handlo-
we, liczne XIX-wieczne hale za-
częto uznawać za nierentowne. 
Zanim podjęto jednak decyzję 
o ich zupełnym zamknięciu czy 
przekształceniu, zaczęli poja-
wiać się pomysłowi inwestorzy, 
którzy postanowili je reaktywo-
wać, wzbogacając o nowe funk-
cje i opierając ich nową ofertę 

w coraz większym wymiarze 
o gastronomię. Tak oto berlińska 
Arminius Marthalle w dzielnicy 
Moabit, której groziło zamknię-
cie, stała się jednym z najbardziej 
tętniących życiem ośrodków. Po-
dobnie w przypadku lizbońskiego 
Mercato da Ribiera, który obec-
nie jest nowym centrum kultury 
i rekreacji społeczności lokalnej. 
Przykład lizboński jest szczegól-
nie ciekawy, ponieważ mieszczą-
cy się wewnątrz „Time Out Mar-
ket” (otwarty w maju 2014 roku) 
był pionierem food halli, które 
znamy dziś i które stały się silnym 
międzynarodowym trendem. 
Cztery lata po otwarciu osiągnął 
wynik 4 milionów odwiedzają-
cych, rok później stał się projek-
tem o skali światowej i powstały 
jego siostrzane oddziały w Miami, 
Nowym Jorku, Bostonie, Chicago 
i Montrealu. W 2018r. otrzymał 
prestiżową nagrodę „The Ham-
burg Foodservice Award” uzna-
waną za branżowego „Oscara” za 
„jeden z najbardziej wizjonerskich 
konceptów w europejskim sekto-
rze foodservice”. 

Pr
oj

ek
t f

oo
d 

ha
llu

, a
ut

or
 3

70
st

ud
io

maj-czerwiec  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 65

https://370studio.com


WYPOSAŻENIE I ZAOPATRZENIE

W tym samym czasie w róż-
nych zakątkach Europy zaczęto 
przekształcać stare obiekty kuba-
turowe na hale gastronomiczne 
(flagowe Foodhallen w opuszczo-
nej zajezdni tramwajowej w Am-
sterdamie).

Wspólny mianownik zawsze 
pozostawał ten sam – różne kon-
cepty gastronomiczne wzbogaco-
ne o lokalne produkty i rzemiosło 
pod jednym dachem. Prostota, 
niezobowiązujący styl, przystęp-
ne ceny i duży nacisk kładziony 
na jakość serwowanego jedzenia.

Sukces food halli na wielu 
poziomach
Po pierwsze, optymalizacja finan-
sowa – często to właśnie koszty 
związane z prowadzeniem wła-
snego obiektu gastronomicznego 
są główną barierą wypłynięcia 
na szerokie wody szczególnie dla 
małych streetowych brandów. 
Skupienie pod jednym dachem 
wielu restauratorów, a co za tym 
idzie podział kosztów, poma-
ga obniżyć jednostkowy koszt 
prowadzenia własnego obiektu 
gastronomicznego i tym samym 
sprzyja rozwojowi nowych kon-
ceptów, często będących speł-
nieniem marzeń prawdziwych 
pasjonatów. Wiadomo, że nic 
tak nie poprawia ruchu i biznesu, 

jak konkurencja, a skupienie 
wszystkich potencjalnych klien-
tów w jednym miejscu to strzał 
w dziesiątkę. Z kolei pasja, zaan-
gażowanie i szczerość to warto-
ści, których konsumenci coraz 
częściej szukają i są one motorem 
ich wyborów. 

Po drugie – duża różnorod-
ność smaków oraz szeroko poję-
tej oferty (lunche dla pracowni-
ków biur, happy hours/ aperitivo 
na dekompresję w towarzystwie 
po pracy, weekendowe even-
ty rodzinne) sprawiają, że każdy 
znajdzie w takich miejscach coś 
dla siebie.

Po trzecie, i szczególnie istot-
ne: popularność food halli przy-
czyniła się do rewitalizacji wielu 
zabytkowych i ciekawych ar-
chitektonicznie obiektów, które 
dziesiątki lat stały opuszczone 
(lub słabo zarządzane) i ulegały 
stopniowej degradacji. Rewita-
lizacja przebiegająca pod okiem 
konserwatora zabytków może 
z jednej strony być pewnym 
utrudnieniem dla inwestorów 
i najemców, z drugiej jednak jest 
gwarancją utrzymania jakości 
i spójności wizerunkowej, a co 
za tym idzie i prestiżu miejsca. 
W wytycznych od konserwa-
tora zawartych w podręczniku 
najemcy określone są materiały, 

kolorystyka i gabaryty poszcze-
gólnych elementów wykończe-
niowych, dzięki czemu nie ma 
miejsca na krzyczące reklamy 
i powodującą poczucie chaosu 
samowolę. Oczywiście nie ozna-
cza to, że wszystko wygląda tak 
samo. Wręcz przeciwnie – ogra-
niczenia takie zmuszają projek-
tantów do jeszcze większej kre-
atywności, by mimo sztywnych 

wytycznych stworzyć rozpo-
znawalne miejsca o unikalnym 
charakterze, wpisujące się jed-
nocześnie w otoczenie. Obiekty 
poprzemysłowe (Elektrownia 
Powiśle), dawne fabryki (Fa-
bryka Norblina, Fabryka Wódki 
Koneser, Browary Warszawskie, 
PZO) czy wspomniane wcześniej 
hale targowe (Hala Koszyki, Hale 
Mirowskie) dzięki odpowiednio 
przeprowadzonej rewitalizacji 
zyskały nowe życie. Niedługo 
do tego grona dołączą również 
zabytkowe szklarnie Ogrodów 
Ulricha (w których mieściła się 
w 1835 r. hodowla ananasów!).

Food halle podbijają serca 
swoją prostotą, różnorodnością 
oraz niezobowiązującą atmos-
ferą. To miejsca, które w kontrze 
do beznamiętnych food courtów 
dają odwiedzającym możliwość 
odkrycia niszowych konceptów 
oferujących comfort food two-
rzony przez prawdziwych pa-
sjonatów. To brak konieczności 
rezerwacji i przestrzeń dla du-
żych grup. To wreszcie miejsca, 
w których możemy poczuć po-
wiew historii, które aktywizują 
społeczności lokalne i przyciągają 
podróżnych.

O AUTORZE

Architekt i grafik. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej na kierunku Architecture for Society of Knowledge 
oraz Komunikacji Wizualnej na Politecnico di Milano. Doświadcze-
nie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą (Sevilla, Lizbona, Flo-
rencja, Mediolan, stypendium w Rzymie). Dba o detale, bo od nich 
zależy unikalność każdego projektu. Wraz z Anną Śliwką i Micha-
łem Miszkurką tworzy 370studio – pracownię kreatywną specjali-
zującą się w kompleksowych projektach sektora hospitality (restau-
racje, kawiarnie, kluby, hotele, SPA itd.). 
370studio oferuje pełen zakres usług: budowanie konceptu, opraco-
wywanie identyfikacji wizualnej, audyty, kompleksowe projekty 
wnętrz. Więcej na stronie: www.370studio.com 
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PROMOCJA

CO DOBREGO  
W CZYSTYM ŚWIECIE?

Jeszcze do niedawna nikt w Polsce nie słyszał o systemach kubków wielokrotnego 
użytku, który od kilku lat z powodzeniem wdrażany jest w wielu miastach, od Bałtyku po 
gór szczyty, odnosząc sukces. Niejeden Kowalski, zwabiony zapachem gorącej czekolady, 
czy świeżo mielonej kawy, zdecyduje się w drodze do pracy na zakup tego pieszczącego 
podniebienie napoju. Tu otwiera się pole do popisu dla właścicieli restauracji i wszelkich 

innych lokali gastronomicznych, które sprzedają napoje na wynos. 

 Czyli nowinki technologiczne i ciekawe rozwiązania, 
z którymi ceniący się restaurator lubi być na bieżąco

Okazuje się, że plastiko-
we naczynia wielokrot-
nego użytku są bardziej 

przyjazne dla planety niż jedno-
razówki, a każdy wielorazowy 
kubek zastępuje 1000 swoich 
jednorazowych odpowiedników. 
Systemu kubków wielorazowych 
to oszczędność czasu, energii 
i zasobów ludzkich (samo się 
przecież nie posprząta). Imponu-
jące? A jakże!

Szukanie interesujących 
rozwiązań popłaca
Restauratorzy lubią wdrażać 
w życie sprawdzone i ciekawe 
rozwiązania, przyciąga to klien-
tów i sprawia, że lokal kojarzy się 
z nowoczesnością i świeżością. 
Przy okazji wpływa to korzystnie 

na obroty w firmie. Polska dołą-
czyła do innych krajów Europy, 
w których systemy kubków wie-
lorazowych cieszą się powodze-
niem. Wystarczy zainteresować 
się ofertą wspomnianych naczyń 
oraz stać się częścią jednego 
z systemów lub utworzyć własny. 
Generalna idea polega na tym, że 
wraz ze sprzedażą napoju pobiera 
się kaucję w wysokości kilku zło-
tych, która jest zwracana w mo-
mencie oddania naczynia. W efek-
cie, zadowolony użytkownik, po 
opróżnieniu tego wykonanego 
z bezpiecznego i komfortowego 
polipropylenu kubka, nie wyrzuca 
go, ani nie pozostawia byle gdzie, 
ale grzecznie przynosi do które-
gokolwiek z punktów biorących 
udział w programie. Okazuje się, 

że system może być przy okazji 
doskonałą szansą przyczynienia 
się do walki o czystą planetę oraz 
wpisania tego z dumą w politykę 
swojej firmy. Można by śmiało 
rzec, że restauratorzy mają wpływ 
na redukcję śmieci na świecie, do-
słownie na wyciągnięcie ręki.

Zwrot kubka i co dalej – 
czyli prosta droga po czysty 
zysk
Zaraz po oddaniu do punktu, 
kubek musi zostać umyty zgod-
nie z obowiązującymi normami, 
po czym czysty jak łza wraca do 
obiegu. To oczywiste, iż w czasach 
obawy o zdrowie nasze i bliskich, 
poczucie bezpieczeństwa jest 
najważniejsze. Niejeden powie, 
że tworzywo sztuczne sprawia, 

że mycie kubków wielokrotnego 
użytku może być prawdziwym 
wyzwaniem. To prawda. Lekkie 
kubki lubią się podczas pracy 
urządzenia myjącego przewra-
cać i napełniać wodą, co wyma-
ga dodatkowego ich opróżniania, 
płukania oraz osuszania. Dlatego 
właśnie z pewnością warto oddać 
sprawy w ręce profesjonalistów.

Oryginalny pomysł firmy 
Winterhalter – czyli słów 
kilka o cichej bohaterce 
z restauracyjnego zaplecza
Wymienionymi wcześniej wy-
zwaniami zajął się światowej 
sławy specjalista w zakresie 
zmywania – marka Winterhalter. 
Firma opracowała mistrzowskie 
rozwiązanie i stworzyła system 
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zmywania kubków z tworzywa 
sztucznego. Chapeau bas! Tak, 
tak – czapki z głów, bo to było nie 
lada zadanie! Panuje powszech-
ne przekonanie, że im wyższa 
temperatura mycia, tym większe 
bezpieczeństwo użytkowania na-
czyń. Tymczasem kluczową rolę 
odgrywają środki myjące, dzięki 
którym kubki są nie tylko idealnie 
czyste i bezpieczne, ale również 
szybko schną. Oprócz zaopatrze-
nia w niezbędną chemię, marka 
Winterhalter oferuje także pełną 
obsługę techniczną. Preparaty, 
z których korzysta firma działają 
bakterio i wirusobójczo, co po-
zwala być zupełnie spokojnymi 
o nasze zdrowie. Cóż, wysokiej 
klasy sprzęt zmywający to jed-
nak wydatek, na który nie zawsze 
można sobie od razu pozwolić. 
Do tych jednak, którzy chcą się 
cieszyć oszczędnością czasu, pie-
niędzy i energii, marka Winter-
halter kieruje oryginalną i atrak-
cyjną usługę wynajmu zmywarek 
gastronomicznych, czyli sprzętu 

niezbędnego w każdej restauracji. 
Pomyślmy – brak konieczności 
zakupu sprzętu, a jedynie wyna-
jem na elastycznych zasadach 
to potrójna oszczędność: energii, 
czasu oraz siły roboczej, a solidny, 
energooszczędny sprzęt to przy 
okazji definitywnie dobry kieru-
nek dla bycia proekologicznym. 
Wszelkie szczegóły i odpowiedzi 
na pytania o najlepsze rozwiąza-
nie dla restauracji można znaleźć 
na stronie: wynajmijzmywarke.pl.

Decyzja o ewentualnym odej-
ściu od jednorazowych kubków 
i przejściu na wspomniany wcze-
śniej system kaucyjny zależy tyl-
ko od Ciebie. To również Ty de-
cydujesz o tym, z jakiej zmywar-
ki, czy innego sprzętu korzysta 
Twoja restauracja. Możesz być 
proekologiczny, oszczędny i mą-
drze kształtować postawy innych, 
a także sprawić, że Twoja marka 
będzie z kojarzona z mądrym za-
rządzeniem, a to najlepsza rekla-
ma dla Twojego odpowiedzialne-
go biznesu.

PROMOCJA
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BARMAN

Historia likierów jest w dużym stopniu związana z zakonnikami. 
W średniowiecznej Europie sztuka destylacji była elitarna i znana 
przede wszystkim mnichom, którzy zajmowali się też leczeniem 

i przygotowywaniem lekarstw. Wykorzystując alkohol, tworzyli oni 
nalewki mające przeciwdziałać najróżniejszym schorzeniom. Ziołowe 

eliksiry były dość przykre w smaku. Aby złagodzić gorycz, zaczęto 
dodawać do mikstur miody, słodkie przyprawy i owoce. 

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

Likiery  
ziołowe
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BARMAN
PARTNEREM CYKLU JEST 

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
czternasta

Jeden z najsłynniejszych li-
kierów o klasztornym rodo-
wodzie to Chartreuse. Jego 

nazwa pochodzi od Grande Char-
treuse – macierzystego klasztoru 
zakonu kartuzów. Zakon został 
założony w roku 1084 przez 
św. Brunona z Kolonii. Wraz 
z nielicznymi towarzyszami 
zbudował on klasztor w trudno 
dostępnym terenie we francu-
skich Alpach, niedaleko Greno-
ble. Reguła zakonu jest surowa 
i w skrócie można ją scharakte-
ryzować kilkoma podstawowymi 
zasadami: modlitwa, praca, post 
i nakaz milczenia. Niezwykłe re-
alia życia mnichów w Grande 
Chartreuse oddał film Philipa 
Gröninga „Wielka cisza” z 2005 r. 
Historia zakonu, a co za tym idzie 
i samego likieru, jest burzliwa, 
pełna prześladowań i wypędzeń. 

Miejsce wytwarzania likieru 
zmieniało się wielokrotnie przez 
kilkaset lat jego historii. Obecnie, 
od roku 1935, produkcja odbywa 
się w Voiron niedaleko Grenoble. 
Według przekazu podawanego 
przez mnichów początki słyn-
nego likieru sięgają roku 1605. 
Datę tę znajdziemy na etykiecie 
wszystkich współcześnie produ-
kowanych wariantów Chartreu-
se. W tym właśnie roku mnisi 
przebywający w podparyskim 
klasztorze otrzymali sekretną 
recepturę na ziołowy eliksir od 
marszałka artylerii króla Henryka 
IV. Nazywał się François-Annibal 
d’Estrées. Minęło jednak trochę 

czasu, zanim przepis został wy-
korzystany w praktyce. W 1737 r. 
brat Jérôme Maubec, klasztorny 
aptekarz, odkurzył zapomniany 
manuskrypt i stworzył Elixir Ve-
getal de la Grande Chartreuse. 
Trunek ten jest produkowany 
po dziś dzień i rozlewany z mocą 
69 proc. do małych, 100-mililitro-
wych buteleczek. Określany jako 
„eliksir długiego życia” jest pro-
duktem przeznaczonym do picia 
w minimalnych ilościach (kilka 
kropel) z cukrem lub wodą i cu-
krem. Najsłynniejsza wersja likie-
ru – Chartreuse Verte (zielony) – 
została opracowana w roku 1764. 
Jest to dość intensywny, ziołowy 
trunek o mocy 55 proc. Kilkadzie-
siąt lat później, w 1838 r., pojawiła 
się łagodniejsza wersja – Char-
treuse Jaune (żółty) – o mocy 
40 proc. W dzisiejszych czasach 
wytwarzaniem likieru zajmują 
się również wyłącznie bracia za-
konni. Receptura jest oczywiście 
tajna. Chartreuse doskonale się 
sprawdzi jako digestif po posiłku. 
Wchodzi też w skład kilku kulto-
wych klasycznych koktajli, takich 
jak The Last Word czy Bijou.

Drugi najsłynniejszy likier tzw. 
klasztorny to Bénédictine (choć 
tutaj związek z zakonnikami jest 
dość luźny), francuski trunek 

ziołowo-korzenny o zawartość 
alkoholu 40 proc. Oznaczenie D.O-
.M., które znajdziemy na etykiecie, 
to skrót od łacińskiego Deo Opti-
mo Maximo (Bogu Najlepszemu, 
Największemu). Akronim ten był 
umieszczany w kościołach chrze-
ścijańskich oraz na nagrobkach. 
Na kamieniu nagrobnym skrót 
D.O.M. miał inne rozwinięcie: 
Domus Omnium Mortuorum 
(Dom Wszystkich Zmarłych). 
Benedyktyni to bardzo stary za-
kon. Został założony w pierwszej 
połowie VI w., a jego ojcem był 
św. Benedykt z Nursji. Zakonni-
cy zajmowali się wytwarzaniem 
różnego typu spirytualiów w ce-
lach leczniczych. Likier, który 
znamy dziś, stworzył Alexandre 
Le Gard w roku 1863 roku. Jed-
nak na etykiecie odnajdziemy 
datę 1510. Według podań w tym 
właśnie roku oryginalną receptu-
rę benedyktynki stworzył mnich 
Dom Bernardo Vincelli, ale prze-
pis zaginął w burzliwym okresie 
rewolucji francuskiej. Jak podają 
źródła firmy, 350 lat później ma-
nuskrypt zawierający oryginalną 
recepturą odnalazł właśnie Le 
Gard – handlarz win i kolekcjoner 
sztuki z Fécamp w Normandii. 
Rozszyfrował on dawne zapiski. 
Nie było to zadanie łatwe, gdyż 

200-stronnicowy manuskrypt 
był napisany gotykiem i zawierał 
nieużywane już miary objętości. 
Dokładna receptura Bénédicti-
ne jest oczywiście pilnie strze-
żonym sekretem. Wiadomo, że 
używa się prawie 30 ziół i korze-
ni. Składniki roślinne są dzielone 
na cztery grupy i macerowane 
w neutralnym alkoholu. Powstałe 
nalewy destyluje się w miedzia-
nych alembikach (w zależności od 
grupy jednokrotnie lub dwukrot-
nie). Cztery destylaty łączy się ze 
sobą i poddaje starzeniu w du-
żych dębowych beczkach przez 
osiem miesięcy. Po tym okresie 
dodawany jest miód i nalew na 
szafran. Trunek dojrzewa w dę-
bowych beczkach przez kolejne 
cztery miesiące.

Bénédictine doskonale sma-
kuje pity bez dodatków. Jak wie-
le klasycznych likierów znajduje 
swoje miejsce w recepturach 
koktajlowych. Z najsłynniejszych 
wymienić można Vieux Carré 
czy Singapore Sling. Połączo-
ny z brandy daje koktajl B&B 
(Bénédictine & Brandy). Drink ten 
cieszył się dużym powodzeniem 
wśród konsumentów, dlatego 
w roku 1937 firma zdecydowała 
się wyprodukować gotowy likier 
pod nazwą B&B.

O AUTORZE

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

świecie – przewodnik barmana”.

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

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

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

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

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

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

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

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

sów w cenie szkolenia. www.szkolabarmanow.pl
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BARMAN

Mogło by się wydawać, że znaczenie 
likierów w dzisiejszej sztuce mixologii 
mocno spadło, są jednak takie trunki, 

które nie tylko posiadają bogatą historię 
ale również smak i właściwości, są 

trudne do zastąpienia. Do takich 
właśnie likierów zaliczyć można dwóch 
przedstawicieli z Francji. Cheartreuse 

oraz Benedictine. Każdy z nich posiada 
swoją historię i niepowtarzalny smak. Jak 
większość likierów ich historia zaczyna 

się od zakonników i od poszukiwania 
niepowtarzalnych właściwości 

leczniczych.

MAREK ŁYSZCZAK 
BRAND AMBASSADOR MONIN & VITAMIX (SCM)

P R O P O Z YC J E  O D  B A R M A N A

40 ml Cachaca
20 ml Chartreuse yellow
10 ml syrop MONIN Agave
10 ml syrop MONIN Basil
20 ml soku z limonki
lód

40 ml Gin
20 ml Chartreuse yellow
15 ml syrop MONIN Orange Spritz
15 ml sok z cytryny
lód

40 ml Rum
20 ml Chartreuse green
15 ml syrop MONIN Falernum
15 ml sok z limonki
lód

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą 
z lodem w shakerze. Udekorować świeżą 
bazylią

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą 
z lodem w shakerze. Udekorować skórką 
z pomarańcza.

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą 
z lodem w shakerze. Udekorować limonką

C H A RT R E U S E
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40 ml Tequila
20 ml Benedictine
15 ml puree MONIN Pineapple
20 ml sok z limonki
2D Bitters
Lód

40 ml Benedictine
15 ml puree MONIN William Pear
20 ml sok z cytryny
Lód

Wszystkie składniki dobrze wymieszać ze sobą 
w shakerze. Przelać do kieliszka cocktailowego. 
Udekorować wisienką cocktailową.

Wszystkie składniki dobrze wymieszać ze sobą 
w shakerze. Przelać do kieliszka cocktailowego. 
Udekorować suszoną gruszką.

CHARTREUSE
Historia tego likieru związana jest 
z zakonem Kartuzów, którego za-
łożycielem był Św. Brunon z Ko-
lonii. Główną siedzibą zakonu stał 
się klasztor położony w górach 
niedaleko Grenoble we Francji. 
Jedna z historii głosi, iż kartu-
scy mnisi otrzymali recepturę na 
leczniczy wywar ziołowy od jed-
nego z dowódców Króla Henryka 
IV niejakiego Francois Hannibal 
d’Estrees około roku 1605. Re-
ceptura ta przeleżała praktycznie 
niezauważona aż do roku 1737. 
Brat Jerome Maubec pełniący 
funkcję aptekarza postanowił 
sprawdzić ów przepis i tak po-
wstał Elixier Vegetal de la Grand-
-Chartreuse. Ziołowo – leczniczy 

napitek o mocy 71 proc. alkoho-
lu produkowany do dziś. Obec-
nie dwie najczęściej spotykane 
odmiany Charteuse to zielona 
i żółta. Za twórcę Zielonego Char-
treuse uważa się następcę brata 
Jeroma – brata Antoine, który 
udoskonalając proces produk-
cji swojego poprzednika w 1764 
roku zaprezentował nowy likier 
ziołowy o mocy 55 proc. alkoho-
lu. Na koleją odsłonę Chartreuse 
należało jeszcze trochę poczekać. 
Za sprawą Rewolucji Francuskiej 
receptury wędrowały z rąk do rąk 
by w 1838 roku znów znaleźć się 
w posiadaniu mnichów. Brat Ja-
cquet na bazie oryginalnego prze-
pisu stworzył kolejną recepturę. 
Słodszy, nieco słabszy bo 40 proc. 
likier o żółtej barwie 
szybko zyskał wiel-
bicieli. Był nim 
właśnie Żółty 
Chartreuse. 
Późniejsze 
zwirowania 
historii do-
p r o w a d z i -
ły m.in. do 
opuszczenia 
Francji przez 
mnichów aby po-
wrócić do swojego klasz-
toru w roku 1940. Od 1970r. 
siedzibą wytwórni likierów jest 
przedsiębiorstwo Chartreau-
se Diffusion w Voiron, a mnisi 
nadzorują ich produkcję. Proces 
produkcji jak i skład nadal pozo-
staje tajemnicą mnichów. To co 

wiadomo to to, że macerowanych 
w różnych alkoholach a następ-
nie destylowanych kilkukrotnie 
jest około 130 roślin i ziół. Na-
stępnie dojrzewają w dębowych 
beczkach aby po ponad ośmiu 
latach trafić do butelek. Tajem-
nicy receptury nadal strzegą tyl-
ko trzej mnisi. Likiery te można 
spożywać zarówno same jak 
również w cocktailach. Ze wzglę-
du na swoją moc i mocno zioło-
wy charakter zarówno zielony 
i żółty Chartreuse nadadzą nie-
powtarzalnego aromatu naszym 
kompozycją. Doskonale czują się 
w towarzystwie tequili, mezcalu, 
whisky czy ginu.

BENEDICTINE
Za ojca Benedyktynki uważa 

się mnicha Bernarda 
Vincelli’ego z Fe-

camp w Norman-
dii, to on w 1510 
roku stworzył 
tą wyjątkową 
m i e s z a n k ę . 
Niestety Rewo-

lucja Francu-
ska zmusiła 
mnichów do 
odpuszcze-
nia klasztoru, 

a ta wspaniała 
receptura zagi-

nęła podczas zawie-
ruchy. Opactwo przed całkowitym 
zniszczeniem ochroniła rodzina 
Alexandre’a Le Grand’a. Odnalazł on 
recepturę i postanowił udoskonalić. 

Aby podkreślić charakter i klasztor-
ne korzenie nazwał likier Bende-
ictine D.O.M Deo Optimo Maximo 
(najwyższemu i najwspanialszemu 
Bogu). Obok miejsca gdzie produ-
kowany jest likier Benedictine w Fe-
camp w Normandii, Le Grand po-
stanowił wybudować zamek. Pałac 
Benedictine, bo tak go nazwał po-
święcił swemu likierowi oraz sztu-
ce. Zebrał on tam pokaźną kolekcję 
dzieł sztuki i do dnia dzisiejszego 
pałac jest atrakcją turystyczną cie-
szącą się dużym zainteresowaniem.

Receptura likieru pozostaje ta-
jemnicą po dziś dzień i tylko kilka 
osób zna dokładnie skład i cały 
proces produkcji. Na produkowa-
ny niezmiennie od 1863 roku likier 
Benedictine składa się 27 starannie 
dobranych ziół, przypraw i roślin. 
Cały proces produkcji jest długo-
trwały i starannie nadzorowany. 
Wszystkie składniki poddawane są 
różnorodnym procesom: macera-
cji, różnorodnej destylacji, leżako-
waniu, tłoczeniu i kupażowaniu. Na 
sam koniec dodaje się jeszcze mie-
dzy innymi koniak, karmelu i miód. 
To wszystko sprawia, że Benedic-
tine ma zdecydowany, słodki, mio-
dowy smak z nutką wanilii. Podob-
nie jak inne likiery ziołowe można 
spożywać Benedictine saute jak 
również może stać się składnikiem 
cocktaili. Powszechnie uznanym 
klasykiem stał się B&B czyli połą-
czenie Benedictine z brandy. Be-
nedictine wchodzi również w skład 
Singapour Sling – klasyka z Raffles 
Hotel w Singapurze.

BARMAN

B E N E D I CT I N E

Podobnie jak inne 
likiery zio łowe 
można spożywać 
Benedicti ne saute 
jak również może 
stać się składnikiem 
cocktaili. Powszech
nie uznanym 
klasykiem stał się 
B&B czyli połączenie 
Benedictine z brandy.
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PRODUKTY I INNOWACJE

INNOWACYJNY PRODUKT 
DO DEZYNFEKCJI WODY 
I UKŁADÓW WODNYCH 

Najprostszym w zasto-
sowaniu oraz najpew-
niejszym sposobem 
w zwalczaniu Legionelli 
jest zastosowanie opa-
tentowanego przez Bren-
ntag gotowego do użycia 
stabilizowanego dwutlen-

ku chloru (ClO2) Clorious 2 Care. Wychodząc naprzeciwko ocze-
kiwaniom rynku, Brenntag Polska udostępnia swoim klientom 
dwutlenek chloru w przenośnej, gotowej do użycia formie. Oprócz 
produktu zapewniamy również doradztwo technologiczne w zakre-
sie standardowych oraz specjalistycznych zastosowań Clorious2 
wspomagając naszych klientów w obszarach innowacyjnych roz-
wiązań w dziedzinie dezynfekcji. Clorious2 Care usuwa wszystkie 
ograniczenia i wady związane z konwencjonalnymi technikami wy-
twarzania dwutlenku chloru, umożliwiając szerokie zastosowanie 
i czerpanie korzyści z właściwości dwutlenku chloru w bezpiecznej 
oraz łatwej do użycia formie.

WHITE TEA
Pochodząca z Chin biała herbata to susz 
z młodych pędów liści i pąków. Uważana jest 
za najszlachetniejszą z herbat ze względu na 
jej rzadkość i uprawę raz w roku. Proces jej 
przygotowywania składa się z dwóch etapów: 
więdnięcia i następnie suszenia. Biała herbata 
jest szczególnie bogata w przeciwutleniacze 
i witaminy. Koncentrat MONIN White Tea ma 
charakterystyczny kwiatowy aromat i słodka-
wy smak. Dzięki temu doskonale komponuje 
się z syropami owocowymi w herbatach mro-
żonych, bubble tea, koktajlach alkoholowych 
i bezalkoholowych.

WYNAJMIJ ZMYWARKĘ  
OD WINTERHALTER

Zastanawiasz się nad sposobem obniżenia kosztów 
związanych z prowadzeniem lokalu gastronomicz-
nego? A może dopiero otwierasz własną działalność 
i obawiasz się przekroczenia budżetu? W takiej sy-
tuacji warto przemyśleć sprawę dzierżawy sprzętu. 
Proponujemy wynajem zmywarek w atrakcyjnych 
cenach! Zmywarka do naczyń gastronomiczna to 
absolutnie niezbędne urządzenie w każdej restaura-
cji oraz kawiarni. Jego koszt może się jednak okazać 
zbyt wysoki. Wynajmowana zmywarka Winterhalter 
to natomiast nie tylko gwarancja najlepszej jakości, 
ale też czysta oszczędność. Więcej o długotermino-
wym wynajmie zmywarek gastronomicznych znaj-
dziesz na www.wynajmijzmywarke.pl

WAVE DESIGN
Kolekcja naczyń (talerze, sztućce 
i miski) do wielokrotnego użytku, któ-
rą cechuje elegancki i nowoczesny 
styl. Możliwość 125-krotnego mycia 
w zmywarce (norma EN 12875-1). 
100 proc. do recyklingu. Kolor wy-
krywalny w centrum sortowania. Es-
tetyczne, przyjazne środowisku, wy-
trzymałe, wygodne w użyciu.

SPRAWDŹ 30 DNI LIPCOWYCH ATRAKCJI 
W BROWARACH WARSZAWSKICH

Festiwal Midsommar był początkiem letnich 
atrakcji. W lipcu czeka kino letnie, joga na trawie, 
koncerty, stand-upy, teatr improwizowany, ale 
także atrakcje dla najmłodszych – pojawi się stre-
fa Roboty i Spółka, gier planszowych czy warsz-
taty upcyklingu. Poza tym seanse kina letniego 
z hollywoodzkimi hitami. Dodatkowo w każdy 
poniedziałek – stand-up. Wtorek, czwartek i nie-
dziela to czas na koncerty akustyczne. Na spo-
tkania zaprasza także Łukasz Ostoja-Kasprzycki. 
W weekend wkroczycie z Warm-up Party na Pla-
cu przy Leżakowni, gdzie można posłuchać mu-
zyki, zjeść ulubiony ramen czy burgera i napić się 
orzeźwiających koktajli po pracy. A to jeszcze nie 
wszystko! Szczegółowy harmonogram lipca znaj-
duje się pod tym linkiem: Rozpocznij lato w Bro-
warach!
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WIZYTÓWKI

Brenntag Polska
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
tel. (77) 472-15-00
fax (77) 472-16-00
biuro@brenntag.pl
www.brenntag.com 

Brenntag to światowy lider w  dystrybucji standardowych oraz specjalistycz-
nych surowców chemicznych i dodatków funkcjonalnych, wykorzystywanych 
w  wielu branżach przemysłowych, m.in. przemyśle spożywczym, farmaceu-
tycznym, żywienia zwierząt, kosmetyce i chemii gospodarczej oraz w techno-
logiach związanych z ochroną środowiska. W tym zakresie oferuje pełną paletę 
produktów do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemy-
słowych oraz zapewnia profesjonalne wsparcie technologiczne.

Echo Investment
ul. Grzybowska 60 
00-844 Warszawa
tel. (22) 430-03-00 
warszawa@echo.com.pl 
www.echo.com.pl

Wszystko zaczyna się od Ciebie: tego jak żyjesz, jak lubisz pracować, w  jaki 
sposób załatwiasz codzienne sprawy czy jak odpoczywasz. Wychodząc z tego 
założenia, tworzymy miejsca, które dają poczucie niezależności, wygody 
i  bezpieczeństwa. Szanujemy przestrzeń miejską i  z  uwagą podchodzimy do 
jej historii i  tradycji. Jesteśmy największym polskim deweloperem z bogatym 
doświadczeniem w  głównych sektorach rynku nieruchomości: mieszka-
niowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Jako firma współ-
odpowiedzialna za rozwój miast, angażujemy się w  projekty, które wpisują 
się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Naszym flagowym przedsięwzięciem są 
Browary Warszawskie powstające w sercu najszybciej rozwijającej się dziel-
nicy Warszawy. Prowadzimy i przygotowujemy kolejne miastotwórcze projekty 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Każdy z nich to mądrze i odpowie-
dzialnie zaprojektowany fragment miasta.

Guillin Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
56-400 Oleśnica
tel. (71) 399-21-11
office@guillinpolska.pl
www.groupeguillin.fr

Celem Guillin Polska jako lidera branży jest tworzenie innowacyjnych opakowań 
w oparciu o ekoprojektowanie. Realizując to zobowiązanie oferujemy klientom 
pojemniki przeznaczone do bezpiecznego pakowania: ciast, deserów, dań na 
wynos itp. W ciągu ponad 40 letniej obecności firmy na rynku, jesteśmy part-
nerem handlowym dla wielu producentów oraz restauratorów, zapewniając 
fachowe doradztwo, dostawy na czas oraz wsparcie przy wyborze produktów 
najlepiej dopasowanych do potrzeb prowadzonego biznesu.

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 gastronomicznych; Efektywne zarządzanie 
łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania 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 sprze-
dawanych 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 niepo-
wtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój Marki 
Monin w Polsce oraz szko lenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kate-
gorii 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.

Winterhalter Gastronom Polska
ul. Krajobrazowa 2
05-074 Wielgolas Duchnowski
tel. (22) 773-25-52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.pl

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