
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O nás 
 
 

Burrito Loco představuje nový trend mexických fast food restaurací nabízejících zdravé,           

kvalitní a čerstvé suroviny 24 hodin denně, kde si zákazník může upravit objednávku dle              

svého vlastního výběru. Přestože ve Spojených Státech je tento “Build your own“ styl velmi              

oblíbený, v Evropě a Asii je zatím relativně nový. Nicméně podobný koncept v USA (Chipotle               

Mexican Grill) patří ke třem nejrychleji rostoucím společnostem na světě. 
 

Provoz sítě Burrito Loco funguje na bázi franšízy. Schéma je zastřešováno společností            
Burrito Loco Master Franchise s.r.o. („BLMF“). Společnost BL Master Franchise byla založena            
v r. 2015 pro provozování franšízy Burrito Loco. Její podílníci / management firmy zakládají              
pobočky Burrito Loco již od roku 2012 a jejich řízení postupně konsolidují. Z 10 existujících               
poboček jsou 3 provozovány frančízanty a 7 samotnou společností BLMF.  
 
 
 
 
 

 



Menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Při přípravě našich jídel používáme originální mexické ingredience, a tím získávají           

autentickou chuť naše masové a vegetariánské směsi, domácí polévky, salsy a guacamole.            

Preferujeme lokální čerstvou zeleninu. Spolupracujeme tedy s českými farmáři, kteří nám           

dodávají například koriandr, cibuli, rajčata a čerstvé maso. 
 

Šéfkuchař a zároveň spolumajitel Scott Kelly připravuje autentické receptury užíváním          

čerstvých a zdravých ingrediencí. Jeho objevování ho zavedlo do Mexika a Jižní Ameriky, kde              

získal nové kulinářské zkušenosti. Právě ty ho potom inspirovaly k pokrmům servírovaných            

nyní v Burrito Loco. 
 

Naše menu je vhodné pro vegetariány, vegany, makrobiotiky a také pro celiaky. 
 

Nabídka ingrediencí, které se vkládají do pšeničných a kukuřičných tortil různých velikostí,            

obsahuje černé a pinto fazole, rýži s chili, guacamole (dip z avokáda), různé druhy pálivých i                

nepálivých sals, mix sýrů čedaru a mozzarelly, klasické pico de gallo, cibulku s koriandrem,              

papričky jalapenos, kukuřici a další čerstvou zeleninu. 
 

Hlavní pilíř nabídky tvoří výběr masových směsí: kuřecí, carnitas (vepřové), hovězí a čerstvý 

steak carne asada. 
 

Pokrmy lze dochutit zakysanou smetanou, limetkovou šťávou a některou z našich domácích 

omáček. 
 

Oblíbená jídla jsou Grande Burrito, Quesadilla Deluxe, Burrito bowl, Tacos a samozřejmě            

naše specialita “Kick-Ass Burrito”, což je tortila plněná grilovaným steakem carne asada,            

guacamole, sýrem a dalšími ingrediencemi dle výběru zákazníka. 

 
V naší nabídce také naleznete zvýhodněné obědové menu obsahující polévku dle denní            

nabídky. 



Vaše franšíza 
 

Hledáme zájemce o vlastní provozovny konceptu Burrito Loco, kteří mají manažerské           

schopnosti, jsou finančně stabilní a sdílejí s námi základní hodnoty jako vášeň pro jídlo,              

kvalitu a zákaznický přístup. Díky dlouhodobému vývoji našeho konceptu a veškerých           

pracovních postupů dokážeme partnerovi zajistit funkční podnik na klíč. 
 

Nabízíme vám: 

• Pomoc s výběrem vhodného místa a vybudování pobočky na klíč v souladu s naším              

konceptem  

• Dodání dokumentace, jak právní, tak provozní 

• Pomoc s náborem a zaškolením zaměstnanců i Vás 

• Zajištění dodávek surovin, obalů a dalšího zboží od našich ověřených dodavatelů 

• Softwarové I hardwarové vybavení a zavedení kontrolních mechanismů 

• Úzkou spolupráci s naším zkušeným týmem jak ve fázi přípravy, tak v období prvních              

měsíců provozu 

 

Podmínky franšízy: 

• Vstupní poplatek 250 000 - 500 000 Kč za licenci na 5 let s opcí na prodloužení 

• Investiční kapitál ve výši minimálně 2 000 000 Kč 

• Franšízový poplatek 5 - 8% z čistých měsíčních prodejů 

• Marketingový poplatek 1% z čistých měsíčních prodejů 

• Měsíční platby za management (centrální management, licence na účetní software a           

helpdesk, měsíční audity a analýzy) ve výši 20 000 Kč 

• Měsíční poplatek za logistiku v závislosti na lokalitě 

 

Snažíme se podmínky individuálně přizpůsobit pro každou lokalitu tak, aby Váš provoz byl             

již od počátku ziskový.  

 

Typy provozoven: 

• Street bistro 

o Velikost provozovny 40-150 m2 

o Centrum města či jiná frekventovaná lokalita, zejména v okolí dopravních uzlů 

o Umožnění provozu 24/7 výhodou, ale nikoliv podmínkou  

• Food court 

o Prostor v obchodním centru s dostatečnou návštěvností 

 

Aktuálně hledáme partnery zejména v následujících lokalitách: 

• Praha 

• Brno 

• Ostrava 

• Olomouc 

 

V případě zájmu nás o sobě napište vice skrz online formulář a domluvíme se na osobní                

schůzce 

https://goo.gl/forms/gu2yYzAA4pd6OiGQ2

