Piticii voinici au nevoie de
meniuri proaspete, gustoase și
sănătoase!

Sunt atâtea motive să ne alegi!
meniul este variat, adaptat nevoilor copiiilor

ne asigurăm ca meniul să fie bogat în legume și fructe
meniurile noastre sunt verificate de către specialiști în nutriție
preparatele noastre sunt atent gătite, ingredientele sunt proaspete, naturale și atent alese
nu folosim baze de mâncăruri, prafuri industriale, vegeta sau alte arome artificiale, conservanți
pentru a da gust mâncării folosim mirodenii de tot felul și ierburi aromate
preparatele noastre nu conțin rântașuri. Suntem dotați cu cuptoare performante care ne permit să
gătim sănătos o gamă largă de produse, inclusiv cele panerate, evitând astfel prăjeala.
la gustare servim de 3 ori/săptămână un fruct și de 2 ori/săptămână prăjitură de casă
la prepararea deserturilor folosim ouă proaspete, unt. nu folosim margarină.
mâncarea este gătită, ambalată și transportată în condiții de maximă igienă și siguranță alimentară

Oferta noastră cuprinde meniuri diferite în fiecare zi pentru
prânz și gustare!
Varianta 1

supă/ciorbă
200 ml

fel principal
200-220 gr

Preț meniu 12 lei
costul tacâmurilor și al ambalajului este inclus

chiflă
60 gr

Oferta noastră cuprinde meniuri diferite în fiecare zi pentru
prânz și gustare!
Varianta 2

supă/ciorbă
200 ml

fel principal
200-220 gr

gustare
70 gr

Preț meniu 14 lei
costul tacâmurilor și al ambalajului este inclus

chiflă
60 gr

Oferta noastră
Meniu porționat

Meniu vrac

- procesul respectă cu strictețe normele
igienico-sanitare

- procesul respectă cu strictețe normele
igienico-sanitare

- meniul este porționat în porții egale pentru
fiecare copil

- mâncarea scoasă din cuptor este imediat
introdusă în transportatoare termoizolante

- aspectul este igienic, îngrijit, estetic

- mâncarea se păstrează caldă și nu necesită
reîncălzire

- ambalajele folosite sunt de calitate
superioară
- rapiditate în servire

- mâncarea poate fi porționată după apetitul
fiecărui copil
- se elimină costul ambalajelor
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