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Czego możesz się po nas spodziewać?
Przekąsek – znajdziesz u nas kilkanaście pozycji w przystępnej cenie, 
zaczynając od zup poprzez różnego rodzaju sandwicze.

Burgerów – w naszych restauracjach znajdziesz zawsze kilkanaście różnych 
kombinacji wyśmienitych burgerów. Stale wzajemnie się inspirujemy do 
tworzenia nowych pozycji, które powstają z pasji do jedzenia. Warzywa 
kupujemy od lokalnych dostawców, większość sosów robimy sami, mięso 
zamawiamy od uznanych polskich producentów i przestrzegamy żelaznej 
amerykańskiej proporcji stosowanej podczas mielenia mięsa do burgerów 
czyli 80/20 (80% mięsa/20% tłuszczu).

Steków – dla mięsożernych gości mamy wyjątkowe steki wołowe  
z amerykańskiej hodowli Black Angus.

Tex-Mex – chrupiące tacos z wyśmienitym nadzieniem, quesadillas 
pełne ciągnącego się sera, lub sycące buritto urzekną każdego miłośnika 
kuchni meksykańskiej

Wyjątkowych potraw – każdy kto lubi dobrze i dużo zjeść, znajdzie u nas 
miejsce dla siebie. Dania z wieprzowiny, drobiu, wołowiny, ryb i owoców 
morza oraz sałatki. Wśród nich najjaśniej gwiazdy: „Jack Daniel’s Baby 
Back Ribs”, czyli szeroko cięte żeberka podane z naszym wyjątkowym 
sosem BBQ, ”Chicken Bryan” soczysta pierś kurczaka podana z kozim 
serem, suszonymi pomidorami oblane sosem maślano cytrynowym,  
„King Prawns Extra” krewetki tygrysie podane na żeliwnej patelni  
z krążkami cebulowymi, oraz naszym pikantnym sosem majonezowym,  
a to dopiero początek kulinarnej drogi przez kuchnię ameryki północnej.

Ręcznie panierowanych kurczaków – w każdej naszej 
restauracji możesz skosztować wyjątkowych  
kurczaków, które najpierw marynujemy 
kilka godzin w specjalnie dobranej 
mieszance przypraw, następnie ręcznie 
panierujemy i smażymy. Dzięki takiemu 
procesowi panierka jest chrupiąca,  
a mięso soczyste.

Deserów – po dobrym posiłku deser 
to obowiązek. Brownies z podwójną 
czekoladą, szarlotka podana na gorąco,  
a może deser lodowy?

 

Standardy lokalu franczyzowego 7th Street:
✓ minimalna liczba mieszkańców – 50 tysięcy 
✓ Wskazana możliwość rozmieszczenia ogródka letniego 
✓ Lokal w centrum miasta, ulicach handlowych, przy dużych osiedlach 
    lub w galeriach handlowych 
✓ witryny od ulicy, 
✓ minimalna powierzchnia lokalu franczyzowego to 100 m2,  
    (wskazane 120m2 i więcej) 
✓ niezbędne zaplecze (magazyn, zamrażarki, lodówki)
 
Przewidywana suma inwestycji
✓ Minimalna kwota inwestycji potrzebna do otwarcia restauracji 
zaczyna się od 80 tys. zł w przypadku gotowego lokalu po innej 
gastronomii wymagającego niewielkich nakładów finansowych  
plus około 75 tyś zł na zakup sprzętu kuchennego za gotówkę lub 
leasing w jednej z firm leasingowych. Rata leasingu około 1,4 tyś zł/mc,
✓ Kwota inwestycji niezbędna do wybudowania nowej restauracji  
od podstaw będzie zależała od wielkości i stanu technicznego lokalu  
i może zawierać się w przedziale 150 - 350 tyś. zł plus około 75 tyś zł 
na zakup sprzętu kuchennego za gotówkę lub leasing w jednej z firm 
leasingowych. Rata leasingu około 1,4 tyś zł/mc,
✓ Jednorazowa opłata wstępna: 10 tys. zł netto (w ramach opłaty: 
szkolenia personelu i właściciela, podręcznik operacyjny, projekty 
materiałów reklamowych, przygotowanie i uruchomienie restauracji.)
✓ Opłata miesięczna Franczyzowa wyrażona w procentach od obrotu 
✓ Opłata miesięczna Marketingowa wyrażona w procentach od obrotu.

Wsparcie dla franczyzobiorcy
✓ Działanie pod znakiem towarowym 7th Street oraz pełnym 
    know how
✓ Pomoc przy wyborze odpowiedniej lokalizacji restauracji  
    oraz przy negocjacjach umów najmu
✓ Pomoc przy projektach technicznych i odbiorach SANEPID (PIS)
✓ Zaplanowanie kampanii reklamowej związanej  
    z uruchomieniem restauracji oraz wspieranie akcji 
    reklamowych organizowanych przez franczyzobiorców  
    na rynkach lokalnych
✓ Zapewnienie ciągłej logistyki dostaw 80% towarów 
    spożywczych niezbędnych do funkcjonowania lokalu  
    wraz z rabatami sieci
✓ Pomoc w zaplanowaniu pierwszej dostawy i planowanie 
    następnych dostaw
✓ Dostęp oraz stałe wspieranie przez SMSowy i emailowy 
    system utrzymywania relacji z klientami oraz obsługi rabatów
✓ Aplikacja mobilna 7 Street dla gości umożliwiająca zbieranie 
    punktów oraz informowanie o aktualnych promocjach  
    w lokalu
✓ Procedury operacyjne oraz standardy działania  
    i obsługi klienta
✓ Szkolenie franczyzobiorcy oraz personelu i przekazanie 
    wszystkich receptur i technologii 

W ramach systemu franczyzowego oferujemy Państwu dostęp do 
naszej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu dochodowego biznesu 
w gastronomii. Od podpisania umowy, poprzez remont, otwarcie, 
promocję, po bieżące funkcjonowanie jesteśmy z Państwem. Dlatego nie 
muszą Państwo mieć doświadczenia w branży gastronomicznej.

Działamy na rynku 
gastronomicznym od 2011 roku.

Poszukujemy franczyzobiorców 
m.in. w miastach: Katowice, 
Kraków, Szczecin, Wrocław, 

Poznań, Łódź, Gdańsk,  
Gdynia, Białystok, Rzeszów, 

Radom, Lublin, Kielce

7TH STREET TO RESTAURACJE  
W AMERYKAŃSKIM STYLU SERWUJĄCE 

POPULARNE DANIA KUCHNI AMERYKAŃSKIEJ 
NA MIEJSCU, NA WYNOS I Z DOSTAWĄ

WSZYSTKIEDANIA SĄ PRZYGOTOWYWANE  Z PASJĄ I MIŁOŚCIĄ  DO GOTOWANIA, DLATEGO ICH SMAK JEST WYJĄTKOWY.
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