Szanowni Państwo
Jest nam niezmiernie miło, że od września 2016 nasza firma PB Gastro S.c. będzie mogła
przygotowywać posiłki dla uczniów Gimnazjum144.Jesteśmy firmą z 11-letnim
doświadczeniem .Świadczymy usługi tylko i wyłącznie w placówkach szkolnych.
Na chwilę obecną obsługujemy 6 punktów szkolnych, w których prowadzimy
stołówki i sklepiki szkolne. Nie jesteśmy firmą cateringową, czyli dowożącą posiłki do szkół,
gdyż uważamy, że tylko przygotowane na miejscu zapewnią odpowiednią jakość i smak!
Nasi pracownicy przygotowują potrawy na miejscu wg jadłospisów corocznie
opracowanych przez dyplomowanego dietetyka. wykładowcę SGGW w Warszawie.

Jakość to podstawa
Od wielu lat prowadzimy POLITYKĘ JAKOŚCI PRODUKTU w naszej firmie, a co się z tym
wiąże współpracujemy tylko z najlepszymi i sprawdzonymi hurtowniami potrafiącymi spełnić
nasze wymagania. Naszymi stałymi i wieloletnimi Partnerami są firmy:
 Janex – mięsa i wędliny
 Bukat – warzywa
 Orlemans – mrożonki
 Moana – drób
 Inter-Mlecz – nabiał
 Lubella – makarony
Zamówiony towar dociera do naszych punktów w dniu realizacji danego jadłospisu, dotyczy
to w szczególności mięs i warzyw, gdyż tylko to gwarantuje ich wysoką jakość.

My przeciw alergii
W każdej przez nas prowadzonej placówce prowadzimy taki program.
Każdy rodzic, u którego dziecka występuje problem stwierdzonej alergii pokarmowej
może zgłosić się do naszego pracownika i ustalić z nim odpowiednią dietę, ewentualnie podać
listę produktów, których dziecko nie toleruje

Oferta cenowa
Posiłki abonamentowe:
 Obiad dwudaniowy
 Drugie danie

8,00 zł
7,00 zł

 Zupa
2,00 zł
Proponujemy możliwość zakupu posiłku dla uczniów i osób sporadycznie lub
nieregularnie korzystających ze stołówki .
 Obiad dwudaniowy
9,00 zł
 Drugie danie
8,00 zł
 Zupa
3,00 zł
Proponujemy zniżki obiadowe w ramach abonamentu dla rodzeństw.




Obiad dwudaniowy (-10%)
Drugie danie (-8%)
Zupa (-5%)

7,20 zł
6,40 zł
1,90 zł

Współpraca
Ściśle współpracujemy z Dyrekcją i Radą Rodziców na terenie placówek, w których
prowadzimy działalność. Służymy pomocą w miarę swoich możliwości.
Po wstępnych rozmowach z Dyrekcją gimnazjum planujemy modernizację kuchni pod
względem technologicznym co da się zauważyć w nie dalekiej przyszłości.
Zostanie także wprowadzony elektroniczny system wydawania posiłków.
Wszelkie informacje dotyczące stołówki będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.
Dziękując za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni poprzez wybór naszej firmy
spośród innych uczestniczących w konkursie, liczymy na współpracę. Jesteśmy otwarci na
konstruktywne sugestie, które pomogą nam w jak najlepszym wywiązywaniu się
z powierzonych nam obowiązków.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Bojarski, Piotr Zduńczyk
PB Gastro S.c.

