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„Marzyłam o tym miejscu bardzo długo, aż znalazł się idealny lokal na Powiślu, gdzie żyję, który
stał się moją ulubioną częścią Warszawy. Mimo niepewnych czasów, podczas których większość
myślała o zamykaniu biznesu, ja swój postanowiłam otworzyć. Wierzę bowiem, że bez względu
na czasy i sytuację ludzie chcą się otaczać nie tylko pięknymi rzeczami, ale i takimi, które opowiadają historię” – mówi Joanna Marcysiak, założycielka butiku Nomad Warsaw.
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