
Co jest specjalnością waszej restauracji?
Nasza restauracja znana jest z tego, że serwujemy w niej głównie dania 
kuchni polskiej, tj. zrazy wołowe, kotlet schabowy z kością, kotlet mielony. 
Naszym konikiem są wyroby mączne. Każda przygotowana przez nas 
potrawa jest w 100 proc. robiona na miejscu. Dzięki temu zaufała nam już 
cała rzesza zadowolonych gości.

Jakich produktów absolutnie nie może zabraknąć w waszej kuchni? 
W kuchni, jak to w kuchni, musi być wszystko. Nawet produkty, które 
wydaje nam się, że się nie przydadzą. Jednak ze względu na specyfikę 
naszego menu podstawą jest mięso, wszelkiego rodzaju zboża oraz 
nabiał. 

Jak często zamawiacie produkty?
Ponieważ mamy bardzo małe zaplecze, dostawy są u nas codziennie: 
od poniedziałku do soboty. Wykorzystujemy tylko świeże produkty, więc 
dbamy o to, aby takie właśnie były dostępne. Czasem czegoś zabraknie, 
ale wtedy wystarczy telefon do naszej przedstawicielki handlowej i jeszcze 
tego samego dnia, maksymalnie w ciągu dwóch godzin, produkt do nas 
dociera. 

Jak dostawy z Selgrosa ułatwiają pracę waszej restauracji?
Współpracujemy z Selgrosem już od dwóch lat, czyli tak długo, jak jestem 
menedżerem tej restauracji. Nasz lokal jest bardzo specyficzny, bo nie 

mamy wejścia od zaplecza, więc dostawy muszą się odbywać w konkret-
nych godzinach. Mamy je ustalone z Selgrosem i produkty przyjeżdżają 
właśnie wtedy. Jeśli zdarzy się nieprzewidziana sytuacja czy opóźnienie, 
jesteśmy informowani o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Czy w kuchni każdy ma swoje określone zadanie do wykonania  
i nie ma tam miejsca na przypadek? Jak wygląda praca kuchni  
od kuchni?
Każdy pracownik kuchni jest oczywiście przeszkolony na każdym stano-
wisku, bo wszystko się może wydarzyć, ale każdy tak naprawdę jest od 
czegoś innego. Serwujemy dużo produktów mącznych i ich przygotowa-
niem zajmuje się jedna osoba. Podobnie jest z zupami, sosami i mięsem. 

Mamy fachowców od każdego z tych rodzajów potraw, 
czuwających nad ich jakością i smakiem. 

Jak zarządza się zespołem, aby efekt był zadowala-
jący i dla pana, i dla klientów?
Zarządzaniem restauracjami zajmuję się od 7 lat. Moja 
złota zasada brzmi: „Zadbaj o pracowników, a oni za-
dbają o twoich gości”. To model pracy, który sprawdza 
się od lat w gastronomii na całym świecie. Dużo więcej 
można osiągnąć, gdy dobrze żyje się z innymi. Nie moż-
na też tylko zlecać zadań. Kiedy jest taka konieczność, 
ja także zakasuję rękawy i biorę się do pracy. Efektem 
końcowym naszej współpracy jest dobry produkt oraz 
zadowolenie gości.

JAK SPRAWIĆ, 
ŻEBY POTRAWY BYŁY DOBRE,  

A GOŚCIE ZADOWOLENI
ŚWIEŻE PRODUKTY TO PODSTAWA W KUCHNI, KTÓRA MA SMAKOWAĆ GOŚCIOM.  

DLATEGO TAK WAŻNE SĄ CODZIENNIE DOSTAWY PRODUKTÓW.  O TYM, JAK O WSZYSTKO  
ZADBAĆ I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ ZADOWOLONYM ZESPOŁEM, OPOWIADA  

ŁUKASZ SZYMCZAK, MENEDŻER RESTAURACJI GŁODOMORY.

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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