Polskie start-upy gastronomiczne rzucają wyzwanie wielkim
sieciom
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Bobby Burger, szybko rosnąca sieć burgerowni, chce zwiększyć swój potencjał ekspansji
dzięki utworzeniu grupy kapitałowej, do której dołączył Michał Kiciński ze swoim
konceptem Wegeguru. Nowy podmiot, Real Food SA w maju wystartuje ze zbiórką
crowdfundingową na Crowdway.pl. Chce pozyskać 4 miliony zł.
– Trzy z pięciu uruchomionych w ubiegłym roku burgerowni to lokale własne. Nadal będziemy
rozwijać franczyzę, ale nasz główny cel to wzrost sieci punktów należących w całości do nowo
powstałej grupy Real Food – mówi Krzysztof Kołaszewski, współzałożyciel sieci Bobby Burger i
członek zarządu Real Food SA.
Założyciele sieci Bobby Burger do współpracy zaprosili Michała Kicińskiego, współzałożyciela CD
Projekt – polskiej firmy z branży gier wideo, która stoi za międzynarodowym sukcesem gry
„Wiedźmin”. Do nowo powstałej spółki inwestor wniósł kapitał, ale też swoją restaurację Wegeguru,
działającą w Warszawie od 2017 r.
– Wegeguru była odpowiedzią na rosnący popyt klientów wielkomiejskich restauracji i barów na
zdrową dietę wegańską. To wytrawna kuchnia dla zwolenników diety roślinnej, która przyciąga

jakością potraw. To koncept, który zasługuje na to, by wyjść poza granice stolicy i razem mamy
szansę, by tak się stało – przekonuje Michał Kiciński.
W ramach finansowania społecznościowego (crowdinvestingu) Real Food chce pozyskać 4 mln zł. Jej
cel to otwarcie kolejnych lokali Bobby Burger i Wegeguru.
– Zamierzamy utrzymywać obecną dynamikę wzrostu. Dzięki zebranym środkom Bobby Burger
zawita do nowych miast oraz zagęści sieć burgerowni tam, gdzie ma już placówki. Z kolei Wegeguru
będzie mógł rozszerzyć koncept na kolejne restauracje, także poza Warszawą – zapewnia Maciej
Sobolewski, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w sieci Bobby Burger.
Bobby Burger to pierwsza i zarazem największa polska sieć burgerowni. Prowadzi lokale
gastronomiczne w 17 polskich miastach, takich jak m.in. Warszawa, Olsztyn, Poznań, Łódź, Szczecin,
Kraków, Wrocław, Bydgoszcz czy Lublin.
Wegeguru to wegańska restauracja założona przez Michała Kicińskiego, współzałożyciela CD
Projekt, a obecnie inwestora m.in. Disco WTMH, Id’eau. Zlokalizowany w samym sercu Warszawy,
Wegeguru to wnętrze z otwartą kuchnią i strefą relaksacyjną.
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