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zdrowa krowa to sieć restauracji  
działająca w modelu franczyzowym,  
licząca na ten moment  16  lokalizacji  

w całej Polsce.

WPROWADZENIE



pracujemy w zgodzie z ideą „slow food fast”. to  
nasza odpowiedź na fast food w formie  
etycznej i zdrowej kuchni. wierzymy w to, że  
świeże, tworzone na bieżąco menu przyciąga  
autentycznością. w gustownie urządzonych  
lokalach   zdrowej  krowy  goście  kosztują   soczystych 
steków, burgerów, sałatek, a nawet dań keto&paleo.  
różnorodność i jakość to zdecydowanie nasze  

wyróżniki. 

W świecie zdrowej krowy nie ma miejsca na  
kompromisy: zarówno gdy chodzi o jakość  
serwowanych dań, jak i o sposób prowadzenia  
biznesu. nasze słowa-klucze? etyka, zaufanie i dobra 

energia. 



sieć zdrowa krowa składa się aktualnie 
z 16 różnych lokalizacji

lokalizacje



NASZE LOKALIZACJE

Katowice:
Mariacka 33
Jankego 51
Gliwicka 275
Centrum Handlowe Libero 
(w trakcie uruchamiania)

Gliwice:
Raciborska 2
Dolnych Wałów 8  
(w trakcie uruchamiania)

strzelce  
opolskie/:
(w trakcie uruchamiania)
Mickiewicza 6a

Warszawa:
Okrzei 8
Kasprzaka 7

punkt mobilny 
food truck

Wrocław:
księcia witolda 1

RYBNIK:
gliwicka 6

opole:
rynek 15

Dąbrowa  
Górnicza:
Jezioro Pogoria III /punkt 
sezonowy/

bielsko-biała:
dworkowa 2 (w trakcie 
uruchamiania)

kraków:
szlak 50/a7



zdrowa krowa katowice gliwicka 

zdrowa krowa warszawa okrzei



zdrowa krowa wizualizacja bielsko-biała 

zdrowa krowa kraków szlak



zdrowa krowa wizualizacje gliwice 



czym wyróżnia się 
zdrowa krowa?



wszystkie dania tworzymy wyłącznie na bazie  
wysokiej jakości składników, a pieczywo  
wypiekamy w pobliskiej piekarni według autorskiego 
 przepisu. kucharze samodzielnie przygotowują na 
miejscu sosy i dressingi własnej receptury, dbając 
o harmonię smaków i nie korzystając z gotowców. 
warzywa w naszych potrawach są zawsze chrupiące 

i świeże, ponieważ nie zamawiamy ich na zapas.





Trzonem naszego menu jest mięso, ale nie takie ze  

szkodliwej dla zwierząt, ludzi i planety hodowli przemysłowej.  

W naszej kuchni wołowina rasy Highland pochodzi od lokalnego,  

zaufanego dostawcy. byki są otoczone dobrą opieką i żywią się  

wyłącznie trawą. Pozyskane w taki sposób mięso jest specjalnie  

wyselekcjonowane, wolne od antybiotyków i świeże, dowożone do  

restauracji każdego dnia. Ponadto wszystkie nasze surowce są  

najwyższej jakości i pochodzą z codziennych, świeżych  

dostaw. Nie korzystamy z gotowców, a wszystkie sosy są na bieżąco  

przygotowywane na miejscu przez naszych kucharzy 

WOŁOWINA Z PEWNEGO ŹRÓDŁA  
I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUROWCE
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Większość naszych lokali korzysta z tak zwanej zielonej  

energii, do której wytworzenia zostały wykorzystane tylko  

naturalne zasoby, jak np. wiatraki. Już niebawem wszystkie  

lokalizacje będą korzystały wyłącznie z takich  

przyjaznych środowisku zasobów. W dobie  

lockdownu restauracji, ale również poza nim, pakujemy  

ekologicznie, a nasi goście są proszeni o segregację odpadów  

z opakowań dań na wynos. Aż 90% naszych opakowań stworzone 

jest z ekologicznych materiałów. cel na najbliższe miesiące to 100%.  

chcemy osiągnąć to z naszymi obecnymi i przyszłymi  

franczyzobiorcami, by wspólnie przyczyniać się do pozytywnych 

zmian.

ekologia
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Zdrowa Krowa to jest sprawdzony model biznesowy.  Towarzyszymy 

ci na każdym etapie inwestycji, masz dostęp do grona ekspertów, nie 

tylko przed, ale również po otworzeniu swojej restauracji,  dzięki 

temu korzystasz ze wszystkich sprawdzonych procesów,  które przez  

wiele lat  testowaliśmy i optymalizowaliśmy.

SPRAWDZONY MODEL  
BIZNESOWY
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Zdrowa Krowa to stale rozwijająca się marka, stawiająca nie  

tylko na szkolenia Twoje i Twoich pracowników, ale tworząca także 

nowe, innowacyjne projekty i działania, odpowiadająca na potrzeby  

zmieniającego się rynku, po to, aby Twoja restauracja zawsze była o 

krok przed innymi przynosząc Ci dodatkowo korzyści finansowe.

Przykładem może być wprowadzenie do oferty 100% roślinnych  

zamienników wołowiny - specjalnie dla tych osób, które  

ograniczają bądź wykluczają spożycie mięsa.
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STALE ROZWIJAJĄCA SIĘ MARKA



Wspólnie tworzymy restaurację franczyzobiorcy, zarów-

no pod względem lokalizacji, aranżacji, a nawet menu. To Ty  

decydujesz jak powinna wyglądać Twoja restauracja. Podchodzimy do  

każdego franczyzobiorcy indywidualnie, abyś miał pewność, że ta  

restauracja jest Twoim biznesem, w którym to Ty powinieneś się czuć 

dobrze.”
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INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO 
KAŻDEGO FRANCZYZOBIORCY



marka w czasie 
lockdownu



zdrowa krowa intensywnie działała przez cały rok 
trwania pandemii, skupiając wszystkie swoje siły 
na działaniach marketingowych i optymalizacji 

dowozów i wynosów. 



FRANCZYZA



jesteśmy wierni wartościom, które wyznajemy  
w zdrowej krowie. ale tak samo ważna jest dla 
nas wizja franczyzobiorcy, który wkłada swój  
kapitał w biznes. zawsze podkreślamy, że ważna jest 
spójna i dobra komunikacja, oparta na wzajemnym  

szacunku i zrozumieniu własnych potrzeb.

działamy jako sieć franczyzowa, a w naszym  
modelu biznesowym znajduja się zarówno  
burgerownie jak i restauracje spod znaku zdrowej 
krowy. ofertę franczyzową kierujemy do osób, które  
dysponują odpowiednim kapitałem na start, 
są otwarte na prowadzenie etycznego biznesu  

i współdzielą nasze wartości.



preferujemy indywidualne podejście do każdego 
partnera, w zamian za zaangażowanie i otwartość,  
dajemy nasze know-how i pełne wsparcie na etapie  

otwierania lokalu i już podczas jego 
funkcjonowania.  

 
zdrowe podejście do gastronomii? jak najbardziej.



aktualnie poszukujemy franczyzobiorców z całej 
polski, a w szczególności w lokalizacjach:

gdańsk
łódź

 



warunki
franczyzowe



39 tys. zł



koszty
inwestycji



koszt inwestycji
250-500 tys. ZŁ NETTO

koszt  inwestycji  uzależniony jest od  
wielu czynników, takich jak np.  
dostosowanie lokalu pod prowadzenie 
gastronomii, a także od wyboru modelu 

franczyzowego.



modele 
franczyzowe



restauracja smile & wine
model rekomendowany dla większych miejscowości od 100 tys.  

mieszkańców, koncept restauracji w połączeniu z coctail barem.

restauracja slow food fast
model rekomendowany dla mniejszych miejscowości już od 20 tys. 

mieszkańców 

restauracja street slow food
Nowy koncept przeznaczony dla galerii handlowych. Te same,  

najwyższej jakości surowce, przygotowywane z najwyższej jakości 

starannością, ale w przystępnej opcji street-foodowej



kontakt



Skontaktuj się z nami!

franczyza@zdrowakrowa.com

tel. 665 760 020

www.franczyza.zdrowakrowa.com
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