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Restauracja MEET & EAT w Mennica Legacy Tower
Różnorodna kuchnia, codziennie zmieniające się menu, potrawy łączące nieoczywiste
smaki – to elementy wyróżniające koncept MEET & EAT, który powstanie w Mennica
Legacy Tower. Restauracja zagospodaruje blisko 700 m kw. przestrzeni w kompleksie
biurowym, realizowanym przez Golub GetHouse i Mennicę Polską S.A. przy
skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie.
MEET & EAT to marka restauracji biurowych typu „casual dining” należąca do Grupy NUTRI
MIND, która działa na rynku gastronomicznym od 9 lat, prowadząc pod kilkoma markami
łącznie 25 restauracji w biurowcach, galeriach handlowych i 4-gwiazdkowych hotelach. MEET
& EAT w swoich restauracjach łączy najnowsze trendy i techniki przygotowania zdrowych dań
z tym, co najlepsze w kuchni tradycyjnej. W zmieniającym się codziennie menu serwuje
potrawy kuchni polskiej oraz dania kuchni międzynarodowej. Koncept MEET & EAT jest już
obecny w kilku lokalizacjach biurowych na terenie Wrocławia i Warszawy, m.in. w Business
Garden czy Marynarska Business Park.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż to właśnie restauracja MEET & EAT zagospodaruje główną
część strefy gastronomicznej w Mennica Legacy Tower. Twórcy tego konceptu wyznają
bardzo podobne zasady i wartości do tych, którymi kierujemy się realizując nasz budynek.
Mianowicie, na pierwszym miejscu stawiają jakość i zadowolenie swoich klientów. Poprzez
współpracę z lokalnymi dostawcami, wybór najwyższej jakości produktów, a także dbałość o
detale wystroju swoich restauracji, MEET & EAT oferuje nie tylko wyjątkowe dania, ale także
komfortową przestrzeń. To także doskonałe miejsce na chwilę relaksu lub biznesowy lunch.
Jesteśmy przekonani, że restauracja będzie cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno
wśród osób pracujących w Mennica Legacy Tower, jak i gości odwiedzających okolice
budynku – powiedział Czarek Jarząbek, Założyciel i Prezes Zarządu Golub GetHouse.
MEET & EAT zagospodaruje blisko 700 m kw. nowoczesnej powierzchni usługowej,
zlokalizowanej na parterze Wieży Mennica Legacy Tower. W skład przestrzeni restauracyjnej
wejdzie m.in. lokal o powierzchni 455 m kw. oraz zewnętrzny ogródek o powierzchni
100 m kw., wychodzący wprost na pasaż miejski, utworzony pomiędzy budynkami kompleksu.
Umowa najmu przestrzeni restauracyjnej została podpisana na okres 10 lat. Golub GetHouse
w procesie negocjacji doradzały Colliers International oraz Greenberg Traurig LLP.
– Koncepcja restauracji MEET & EAT, którą stworzyliśmy dla Mennica Legacy Tower jest
spójna z efektowną architekturą i prestiżem tego budynku. Jednocześnie będzie to miejsce
wielofunkcyjne, stawiające na pierwszym miejscu potrzeby, gusta i nastroje naszych gości,
którego znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość. Nasi goście w restauracjach
biurowych to osoby bardzo wymagające: intensywnie pracują zawodowo, mają dużą
świadomość prozdrowotną, śledzą światowe trendy kulinarne i bardzo szanują swój czas.
Dlatego nasza kuchnia, zespoły pracowników, rozwiązania techniczne i wszystkie nasze
działania skoncentrowane są na maksymalnym zadowoleniu gości – powiedziała Renata
Waśniewska, Dyrektor Zarządzający, Grupa NUTRI MIND.
– Wybór odpowiedniej kantyny w budynku biurowym stanowi duże wyzwanie dla inwestora.
Dopasowanie strefy gastronomicznej do potrzeb pracowników znacznie podnosi atrakcyjność
budynku. Nowe pokolenie pracowników wymaga, aby biurowce oferowały nie tylko komfortowe
warunki do wykonywania obowiązków, ale również stwarzały możliwości spędzania wolnego
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czasu i realizacji podstawowych codziennych potrzeb – dodaje Czarek Jarząbek.
Tymczasem, jak wynika z badania „Zakupy w biurowcu”, zrealizowanego przez Colliers
International, obecnie jedynie 30% pracowników warszawskich budynków biurowych jest
zadowolonych z oferty handlowo- usługowej w swoich miejscach pracy. Zwracają oni
szczególną uwagę na brak restauracji ze smacznymi i prostymi posiłkami, oferowanymi w
przystępnej cenie.
140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni
będą miały łączną powierzchnię biurową 65 630 mkw. Za projekt architektoniczny kompleksu
odpowiada renomowana pracownia architektoniczna Goettsch Partners z Chicago, która na
swojego lokalnego partnera wybrała uznane biuro projektowe Epstein.
Mennica Legacy Tower połączy wyjątkową architekturę, najnowsze technologie,
funkcjonalność i najwyższej jakości materiały wykończeniowe. W obu budynkach kompleksu
zastosowane zostaną zaawansowane rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność
pracy systemów i gwarantujące bezpieczeństwo najemców, a także najnowsze technologie
mobilne, umożliwiające najemcom komunikowanie się z budynkiem za pomocą smartfona oraz
aplikacji mobilnej. Wyjątkową ofertę kompleksu Mennica Legacy Tower uatrakcyjnią
dodatkowe udogodnienia dla najemców. Znajdzie się tu centrum fitness, centrum
konferencyjne, a także restauracja i kawiarnia wychodzące wprost na publiczne place.
Na dachach budynków powstaną także efektowne tarasy ze spektakularnym widokiem na
panoramę Warszawy.
Wśród najemców przestrzeni biurowych Mennica Legacy Tower znajdują się kancelarie
prawne Noerr Biedecki sp.k. i Allen & Overy oraz światowy lider przestrzeni coworkingowych
– WeWork, który został wyłącznym najemcą Budynku Zachodniego.
Inwestycja powstaje zgodnie z wymogami międzynarodowego certyfikatu ekologicznego
BREEAM na poziomie „Outstanding”. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na jesień
2019 roku.
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Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 55 lat
doświadczenia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce firma
zrealizowała do tej pory budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International
Business Center Warsaw Corporate Center czy ostatnio PRIME Corporate Center – główna
siedziba banku Raiffeisen Polbank. Obecnie, wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub
GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy Tower, która powstanie przy skrzyżowaniu ulic
Prostej i Żelaznej w Warszawie. Golub GetHouse inwestuje także w rynek mieszkań na
wynajem oraz akademiki.
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