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Pierwsza i największa w Polsce sieć 
spaghetterii. Koncept istnieje na polskim 
rynku od 10 lat. Wyselekcjonowane, 
najchętniej wybierane przez naszych 
klientów receptury, tworzone wyłącznie 
ze świeżych składników, bez użycia 
konserwantów czy stabilizatorów.  
Ten street foodowy koncept cieszy 
się powodzeniem wśród studentów i 
pracowników firm, jest zdrową alternatywą 
dostępnych na rynku fast foodów. 
Doskonały stosunek ceny do jakości 
gwarantuje szeroką grupę odbiorców. 
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Koncept oferujący 
klasyczne włoskie receptury 
makaronów, serwowanych 
w ekologicznych 
opakowaniach ze świeżymi 
dodatkami. Identyfikacja 
wizualna konceptu, polityka 
cenowa, atrakcyjnie 
serwowane potrawy 
pozwalają dotrzeć do 
bardziej zamożnej grupy 
klientów, którzy cenią sobie 
wysoką jakość produktu. 
Al dente stanowi doskonałe 
uzupełnienie oferty 
Makarun i dywersyfikuje 
grupy odbiorców. 

Koncept premium, 
serwujący topowy produkt 
w segmencie włoskiej 
kuchni - pinsę. Kilkanaście 
receptur łączących 
tradycyjne włoskie sery, 
wędliny, świeże warzywa 
i oryginalny placek pinsę, 
trafia w gust najbardziej 
wymagających klientów. 
Produkt niezwykle stabilny 
technologicznie, prosty 
w przygotowaniu, 
efektywny w sprzedaży. 
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Koncept będący 
odpowiedzią na stale 
rosnące zainteresowanie 
kategorią kuchni indyjskiej. 
Szybkie w przygotowaniu 
i aromatyczne receptury, 
serwowane w formule 
express są atrakcyjną 
alternatywą dla indyjskich 
restauracji casual, 
w których jedzenie 
serwowane jest w 
wysokim kanale cenowym. 
Koncept u Hindusa 
wypełnia rynkową niszę, 
gwarantuje wysokie 
marże i dotarcie do grupy 
premium. 

Funky koncept 
dedykowany młodzieży 
i studentom, oparty na 
sprawdzonej technologii 
produkcji oryginalnych 
spodów (typu focaccia), 
kreatywne receptury, 
chwytliwe nazwy pizzy, 
niski kanał cenowy 
stanowi odpowiedź 
na najświeższe trendy 
panujące w gastronomii. 
Koncept stanowi też 
świetne uzupełnienie 
oferty Makarun. 
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LOKAL MAKARUN
GEMINI PARK TARNÓW
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LOKAL Z JEDNĄ RESTAURACJĄ 
+ DARK KITCHEN
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LOKAL Z DWOMA RESTAURACJAMI 
+ DARK KITCHEN

7



LOKALE W CH WROCLAVIA
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WYBIERAJ DOWOLNIE
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OKREŚL
NAKŁAD INWESTYCJI

WYBIERZ
RESTAURACJĘ GŁÓWNĄ

LOKALIZACJA
PRZEDSTAW SWOJĄ PROPOZYCJĘ 

LUB ZOSTAW TO NAM

DARK KITCHEN
AUTOMATYCZNIE ZOSTANIE 
WŁĄCZONE DO PROJEKTU

OTWARCIE



REDESIGN:
U HINDUSA
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REDESIGN:
PINSA ITALIANA
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KONTAKT

Przemysław Robert
TYMCZYSZYN
współwłaściciel sieci

+48 694 559 453
przemek@makarun.pl

Marcin
SZWORAK
współwłaściciel sieci

+48 691 254 638
marcins@makarun.pl
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