
WROCŁAW Restauracja KORBA
ul. Św. Mikołaja 18 / Św. Mikołaja Street 18

BUDYNEK BIUROWY
OFFICE BUILDING

OFERTA SPRZEDAŻY / SALE OFFER

Do wynajęcia lokal restauracyjny o powierzchni 387,9 m2, zajmujący część parteru budynku 
biurowca Nicolas Business Center,  położonego w centrum Wrocławia przy ulicy Św. Mikołaja 18. 
Szczegółowy opis lokalu znajduje się w dalszej części oferty.

For lease: A 387.9 m2 space for gastronomy services, which occupies part of the ground floor          
of the Nicolas Business Center office building, located in the centre of Wrocław at 18 Św. Mikołaja 
Street. A detailed description of the unit can be found in the offer presented. 

Oferta / Offer

LOTNISKO WE WROCŁAWIU
AIRPORT IN WROCLAW
15 min

AUTOSTRADA
MOTORWAY
A4 - 10 min

DWORZEC KOLEJOWY PKP
TRAIN STATION
5 min

Kontakt / Contact
Biuro Sprzedaży

PUM / GLA 
387,9 m2

sprzedaz@gc-deweloper.pl
+48 71 321 52 00
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Korba to nowe, wyjątkowe miejsce restauracyjno-  
lunchowe w samym centrum Wrocławia. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom pracowników okolicznych 
biur, turystów zwiedzających Stare Miasto, a także 
mieszkańców Wrocławia korzystających chętnie z ofert 
gastronomii – postanowiliśmy wykreować przestrzeń, 
w której atmosfera, wnętrze oraz sposób obsługi Gości 
będą spełniały oczekiwania rozległej grupy docelowej 
odwiedzającej lokal.

Naszym założeniem njest dotarcie do jak najszerszej 
grupy klientów, w myśl zasady, że dobrze skompono-
wane potrawy nie są wyłącznie przywilejem wybranych. 
Naszym produktem jest wykwintna kuchnia stawiająca 
na świeże produkty od lokalnych dostawców.  

Subtelne smaki potraw i wypieków mają podkreślać 
wyjatkowy  charakter wnętrza – niezobowiązujący, ale 
zarazem dopracowany w każdym szczególe. Przytulna      
i ciepła aranżacja, unikatowe detale, spójny i rozpozna-
walny wizerunek marki w postaci stylowych dodatków 
wg indywidualnego projektu zapewniają komfort               
i dobre samopoczucie Gości. Lokal daje jednoznaczny 
sygnał dla odwiedzających, że panuje w nim szeroko 
rozpowszechniony styl kryjący się pod pojęciem 
„casual” – czyli gospodarze stawiają na swobodę, luz, 
wygodę i nieformalność.

średnia ilość zamówień
miesięcznie

10 000 

powierzchni biurowej
w NBC do obsłużenia

10 500m2

wzrost ilości zamówień
w 2017 roku

40%

miejsc dla gości

100
pracowników NBC
i Klientów Korby

1000
powierzchni lokalu

390m2

– stale rosnąca liczba 
eventów firmowych
w ciągu roku

134

Każdy ma się czuć jak u siebie
i chętnie wracać z powrotem.

Nowe, wyjątkowe miejsce
w sercu Wrocławia

Restauracja KORBA przy ul. Św. Mikołaja 18-20 we Wrocławiu

(budynek biurowy Nicolas Business Center)
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Pomieszczenie sali restauracyjnej wraz z częścią produkcyjną         
i otaczającym lokal ogródkiem letnim, znajdują się w budynku 
biurowym Nicolas Business Center przy ul. Św. Mikołaja 18-20 
we Wrocławiu. NBC to nowoczesny biurowiec oferujący ponad 
10 000 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Dzięki zaawan-
sowanej technologicznie infrastrukturze budynek spełnia 
najwyższe współczesne standardy i przystosowany jest do 
obsługi blisko 1000 pracowników. Obecnie jest siedzibą takich 
marek jak: Rödl & Partner, Mahle, Ryanair, Silicon & Software 
Systems, PFI Future S.A., GC Deweloper, PFI Global, Hello 
Poland, Polski Holding Budowlany.

Sala restauracyjna oraz jej zaplecze znajdują się na parterze 
budynku. Główne wejście do Restauracji usytuowane jest od 
strony skrzyżowania ulic Nowy Świat i Św. Mikołaja. Kolejne  
łączy salę restauracyjną i główny hall wejściowy do budynku 
biurowca, latem czynne jest również wejście do lokalu bezpo-
średnio od ul. Św. Mikołaja, z ogródka letniego do Restauracji.  

ul. Nowy Swiat

Biurowiec Nicolas Business Center wraz z Restauracją KORBA usytuowane są      
w samym sercu Wrocławia, 3 minuty drogi spacerem od Rynku - centrum                 
historycznego i kulturalnego miasta. To tam najczęściej odbywają się wszelkiego 
rodzaju jarmarki, uroczystości i imprezy, jest to również miejsce spotkań, gdzie 
umawiają się wrocławianie i ich goście. W pobliżu budynku NBC znajdują się 
liczne trasy komunikacji miejskiej, łączące skrajne części miasta.

Okolice ulic Św. Mikołaja i Nowy Świat pełne są punktów usługowych, sprzedażo-
wych, hoteli i biurowców - należy do nich m. in. największy obiekt biurowy okolic 
rynku o powierzchni 16 500 m2 - Pegaz. W bezpośrednim sąsiedztwie NBC 
powstaje obecnie inwestycja nowoczesnych apartamentów, a w odległości          
zaledwie 10 minut spaceru znajduje się rzeka Odra z terenami rekreacyjnymi 
oraz kompleks budynków Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławski rynek gastronomiczny stale rozwija się, o czym świadczy rekordowy 
pod względem ilości powstałych lokali gastronomicznych rok 2016. Rosnąca 
popularność miasta przyciąga zarówno turystów, jak i biznesmanów z całego 
świata - Wrocław jest obecnie trzecim co do wielkości rynkiem biurowym                 
w Polsce, a 58. na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestycji w sektorze 
Centrów Usług dla Biznesu oraz Usług Wspólnych. Ścisłe centrum Wrocławia jest 
jednym z większych obszarów koncentracji biznesu i stale rośnie, co wiąże się          
z rosnącym popytem na usługi gastronomiczne w tym zakresie. Znakomita lokali-
zacja, wysoki poziom serwowanej kuchni oraz doświadczenie w obsłudze imprez 
służbowych stanowią ogromny potencjał Restauracji KORBA, jako miejsca 
spotkań zarówno nieformalnych, jak i tych związanych z bisnesem.
     

Lofty przy fosie

Uniwersytet 
WrocLawski

Biurowiec Times

Biurowiec Pegaz

New Point OfficesHotel Sofitel

Muzeum Archeologiczne

W SERCU MIASTA
Miejsce pełne możliwości
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Oferta NA MIARĘ POTRZEB
KORBA to Restauracja typu śniadaniowo-lunchowo-restauracyjnego, przeznaczona zarówno 
dla Gości z zewnątrz, jak i pracowników biurowców. Godziny pracy lokalu to: od 7:30 do 22     
- z możliwością wydłużenia dostępności dla Gości. 

W godzinach rannych serwowane są śniadania. Oferujemy Gościom m. in. naturalne pieczy-
wo na zakwasie, które samodzielnie wypiekamy na miejscu wg tradycyjnych receptur.           
Od południa serwowany jest lunch, każdego dnia inny, ale zawsze z najlepszych produktów. 
Ze względu na urozmaicone menu, przystępną cenę oraz szybkość podania, jest to szczegól-
nie atrakcyjna oferta dla pracowników pobliskich biurowców.

W godzinach późniejszych podawane są dania a’la carte, wzbogacone bogatą ofertą win          
z różnych stron świata oraz lokalnych. Istotna jest ich efektowna ekspozycja w formie             
industrialnej, dostępnej dla Gości gabloty w strefie chill-out.

Znakomitym dopełnieniem przestrzeni jest część baru w formie sklepiku, gdzie Klienci/  
Goście mogą zaopatrzyć się w produkty (take away), które wcześniej próbowali w Restauracji. 
Sklepik prowadzi też sprzedaż kanapek, słodkich wypieków drożdżowych, różnego rodzaju 
przetworów (konfitury, chutney’e, pikle, sosy do makaronów), wyrobów cukierniczych                 
i wytrawnych - specjałów własnej produkcji.

Szerokie menu:
śniadania, lunche,

kolacje

Własna piekarnia Eventy zamknięteZamówienia na miejscu
i na wynos

Obsługa biurowca NBC
i spotkań Zarządu

Spółek NBC

Tradycyjne śniadania,
atrakcyjny lunch dla biznesu,

popisowe kolacje przy lampce wina
- każdy znajdzie coś dla siebie.

66
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DLA BIZNESU
Dzięki swej lokalizacji, lokal posiada doskonały potencjał do          
obsługi spotkań i dedykowanych eventów na potrzeby biznesu. 

W zależności od wymagań Klienta salę Restauracji można szybko 
przearanżować i dostosować do jego potrzeb. Mamy doświadcze-
nie w organizacji tematycznych wieczorów, bankietów czy                
inauguracji. Dzięki niepowtarzalnemu wystrojowi wnętrza            
tworzymy klimat sprzyjający spotkaniom zarówno kilkuoso- 
bowym, jak i w licznym gronie - nawet do 100 osób.

W zakresie organizacji szkoleń lub konferencji do dyspozycji Klienta
oferujemy nowoczesną, multimedialną salę konferencyjną,

mieszczącą się na czwartym piętrze biurowca Nicolas Business Center.
Nasza obsługa zapewni Gościom odpowiednia oprawę każdego wydarzenia, 

wysoką jakość obsługi oraz wyśmienite i niepowtarzalne menu
opracowane przez znakomitych kucharzy.
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WARIANT I - 52 osoby
- 36 osób - ustawienie ze stolików regularnych
- 16 osób - stoły składane z magazynu

WARIANT II - 30 osób
- 30 osób - układ bankietowy
- 65 osób - pozostałe miejsca

36
16

BANKIETOWE
układy stołów

19

5

30

7

13

21
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FUNKCJONALNOŚĆ
Restauracja z zapleczem, zajmująca część parteru budynku biurowca Nicolas Business Center,    
ma powierzchnię 387,9 m2. Dostęp do zaplecza znajduje się od strony północnej budynku.              
Na zaplecze składają się następujące pomieszczenia: korytarz, chłodnia, mroźnia, śmietnik, 
pomieszczenie pomocnicze, zmywalnia, magazyn produktów suchych, magazyn napojów, 
pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny, zaplecze socjalne, biuro. Wszystkie pomieszczenia 
wyposażone zostały w najlepszej jakości sprzęt spełniający najwyższe standardy. 

Nowoczesna kuchnia, jako miejsce centralne produkcji – pomiędzy zapleczem a salą konsumpcyj-
ną, jest widoczna dla Gości. Dzięki temu Klienci mogą w każdej chwili przekonać się, z jaką                
starannością przygotowywane są zamówione przez nich potrawy. Do wyposażenia kuchni należą 
między innymi: salamander, piec piekarniczy, piec konwekcyjno-parowy, bemar jezdny, a także 
bogaty wybór innego rodzaju sprzętu i urządzeń do obróbki jedzenia, które w znacznym stopniu 
ułatwiają pracę zespołu kucharzy. W kuchni znajduje się także witryna ekspozycyjna, z której 
Goście mogą wybrać swieże soki oraz kanapki z pieczywa wypiekanego w Restauracji.

Kuchnia to nasza wizytówka,
a my jesteśmy otwarci na Gości.

To miejsce pełne smaku i aromatu,
gdzie sztuka kulinarna cieszy

wszystkie zmysły.
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FUNKCJONALNOŚĆ
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TECHNOLOGIA KUCHNI
Kuchnia wraz z zapleczem, dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni, spełnia wymagania Sanepid-u, Państwowej 
Inspekcji Pracy, a także oczekiwania szefów kuchni. Zamontowany ciąg obróbki termicznej oraz specjalistyczny okap kurty-
nowy pozwalają przygotowywać potrawy najwyższej jakości. Przestronne komory mroźnicze i chłodnicze umożliwiają 
jednoczesną produkcję potraw pod obsługę Gości bieżących, jak i wydawanie dań na potrzeby bankietów, konferencji           
i spotkań zamkniętych.

Precyzyjnie dobrany sprzęt gastronomiczny, jak i jego rozmieszczenie w przestrzeni produkcyjnej Restauracji, pozwalają 
na stworzenie równoległych sekcji kucharzy przygotowujących różne rodzaje dań, co umożliwia zbudowanie szerokiej 
gamy menu w lokalu. 
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WYJĄTKOWY klimat

Intrygujące połączenia smaków,
niezwykłe kompozycje kolorów i kształtów

- KORBA, to Restauracja pełna niespodzianek
- nie tylko od kuchni.

 

Tworząc przestrzeń restauracyjną postawiliśmy na ciepły klimat             
i niebanalne detale, które dodają smaku całej aranżacji wnętrza.         
W celu urozmaicenia przestrzeni skomponowaliśmy stylowe stoły         
i krzesła o zróżnicowanej formie i wysokości. Nastrój budują także 
różnorodnie zaaranżowane źródła światła, odpowiednio dopasowa-
ne do części restauracyjnej oraz chill’ out.
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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Oferujemy oddanie obiektu w umowie franczyzowej. Zapra-
szamy do współpracy osoby i firmy myślące o prowadzeniu 
własnego konceptu gastronomicznego. W ofercie niedługo 
dostępne będą lokale w Gdańsku, Warszawie i Szczecinie.

Oferujemy: 

lokal z pełnym wyposażeniem – zarówno kuchennym,    
jak i sali (do rozliczenia w postaci odstępnego) z możliwo-
ścią różnych wariantów aranżacji lokalu w zależności od 
potrzeb Klienta,

doświadczony personel,

wyjątkowe menu i unikalną atmosfera do spotkań,

bazę stałych Klientów przyzwyczajonych już
do naszego miejsca,

wypracowaną już, bardzo dobrą identyfikację miejsca,

atrakcyjny czynsz, 

doskonałą lokalizację. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

PATRYCJA SZMIGIEL

tel. +48 667 676 707

HUBERT SZMIGIEL

tel. +48 662 186 424

KOMFORTOWA PRZESTRZEŃ
Ważną cechą aranżacji przestrzeni restauracyjnej jest funkcjonalność, czyli ekonomiczne wykorzystanie 
powierzchni. Biorąc pod uwagę oszczędną ilość przestrzeni magazynowych, na sali konsumpcyjnej – w części 
barowej – przewidziano rodzaj zamykanych szaf, kredensów lub regałów do przechowywania zapasowej           
zastawy stołowej, porcelany i szkła do napojów. 

Przestrzeń konsumpcyjna zaaranżowana została tak, by zapewnić Gościom maksymalny komfort – w strefie 
restauracyjnej przewidziano siedziska typu „twardego”, umożliwiające Klientom wygodne spożycie posiłku oraz 
przyjęcie większej ilości Gości - istotne szczególnie w porze lunchu. W części kawiarnianej/chill out room’u      
ustawiono wygodne siedziska „miękkie” - sofy, fotele, loże wraz z niskimi stolikami, przeznaczone na dłuższe 
spotkania „przy kawie”, czy relaks przy lampce wina.
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