
Cytaty właścicieli restauracji 
 

 
Użytkownicy UberEATS mogą zamówić posiłki z takich stołecznych restauracji jak Palmier, 
Mąka i Woda, Soul Kitchen Bistro, Sakana, Bibenda i wiele innych - w sumie z aplikacją 
współpracuje ponad 150 lokali. -Jesteśmy zachwyceni, że zaufało nam tak wiele lokalnych 
restauracji i że będziemy mogli dostarczać ich dania szybciej i bardziej niezawodnie, niż 
kiedykolwiek wcześniej. Liczymy, że dzięki temu staniemy się ważną częścią lokalnej 
gospodarki i umożliwimy restauratorom rozwój ich działalności. Prowadzimy rozmowy z 
kolejnymi restauracjami i spodziewamy się, że lista lokali, z którymi współpracujemy oraz 
obszar miasta, który obsługuje aplikacja ulegną poszerzeniu - dodaje Krzysztof Radoszewski. 
Dzięki UberEATS, wiele restauracji, które nie posiadały własnych kurierów lub obawiały się 
utraty walorów jedzenia w trakcie długiego dojazdu po raz pierwszy będzie mogło oferować 
usługę jedzenia z dowozem. Jedną z nich jest lubiana przez mieszkańców Powiśla i nie tylko 
restauracja Mr Pancake: -Stworzyliśmy Mr. Pancake prawie 6 lat temu. W tym czasie udało 
nam się zbudować markę, którą pokochało wielu warszawiaków. Nie tylko za smak, ale 
również ze względu na wyjątkowy, „foodpornowy” sposób ich serwowania. Aspekt wizualny 
jest dla nas ogromnie ważny, dlatego do tej pory z rezerwą podchodziliśmy do oferowania dań 
na wynos. Zawsze staramy się szukać innowacyjnych rozwiązań, dbamy też o to, by były one 
dopasowane do naszej grupy docelowej. Postanowiliśmy wybrać najlepszą z opcji i skorzystać 
z aplikacji UberEATS - mówi Piotr Śliwa z Mr. Pancake. 

 

 
Wśród restauracji, które nie oferowały wcześniej dostawy jest także Soul Kitchen Bistro z ul. 
Nowogrodzkiej. -Restauracja Soul Kitchen to miejsce, w którym wkładamy serce do 
wszystkiego co robimy. To kuchnia, obsługa, miejsce z duszą. W tym jesteśmy najlepsi - w 
gotowaniu oraz tworzeniu jedynej w swoim rodzaju atmosfery - mówi o swoim lokalu Daniel 
Leszek z Soul Kitchen Bistro i dodaje, że restauracja nie oferowała wcześniej dostawy, żeby 
nie tracić energii i zasobów na logistykę i nie ryzykować wysokiej jakości potraw. -Teraz 
zdecydowaliśmy się na to wraz z Uber Eats. Wierzymy, że najlepsze narzędzia i rozwiązania 
dostarczane przez tą firmę pozwolą na dostawę naszych potraw szybko i sprawnie, ale i 
zawsze z zachowaniem najlepszej jakości tak jak sobie tego życzymy, a my sami będziemy 
mogli skupić się na tym w czym jesteśmy najlepsi - na gotowaniu - dodaje. 

 

 
Użytkownicy aplikacji UberEATS będą też mogli zamówić jedzenie z klubokawiarni Między 
Nami. To miejsce legenda - od ponad 20 lat działa w tym samym klimatycznym lokalu przy ul. 
Brackiej. Właścicielka lokalu zwraca uwagę na to jak bardzo zmienił się świat przez te lata -
Ludzie pracują coraz więcej, nie zawsze mają czas na wizytę w restauracji. My wychodzimy 
im naprzeciw - chcemy, żeby mogli poczuć atmosferę Między Nami bez konieczności 
wychodzenia z domu czy z biura - mówi Ewa Moisan z Między Nami. 
 
 


