Oferta
śniadaniowa
dla hoteli

Z uwagi na zaistniałą sytuację mamy dla Państwa propozycję nie do
odrzucenia! Wychodzimy naprzeciw potrzebom obiektów hotelowych,
które w obecnej chwili mają utrudnione zadanie, by sprostać potrzebom
żywieniowym swoich gości. Właśnie z tego względu przygotowaliśmy
propozycję menu śniadaniowego, które pozwoli na poszerzenie działalności
i zapewnienie kompleksowej i bezpiecznej obsługi odwiedzających.
Zapraszamy do kontaktu!

OFERTA ŚNIADANIOWA
STANDARD

30 zł

1

2

pieczywo mix
masło
mix wędlin
mix serów
pasta z tuńczyka, pasta jajeczna
mix świeżych warzyw sezonowych
sok owocowy

płatki z mlekiem
croissant
dżem, miód
pieczywo mix
masło
mix wędlin
mix serów
sok owocowy

3
pieczywo mix
masło roślinne
jajecznica ze szczypiorkiem
zestaw past warzywnych
(humus, smalec z fasoli, pasta z suszonych pomidorów)
sałatka jarzynowa
mix świeżych warzyw
sok owocowy

OFERTA ŚNIADANIOWA
PREMIUM

40 zł

1

2

pieczywo mix
masło
mix wędlin
mix serów
mix świeżych warzyw
jajka sadzone na boczku
naleśnik z twarożkiem i owocami
owsianka z owocami
sok owocowy

pieczywo mix
masło
mix wędlin i serów:
twarożek biały z rzodkiewką, pasta jajeczna
mix świeżych warzyw
mix kiełbasek na ciepło
ketchup/musztarda
jogurt z musli
sok owocowy

3
pieczywo mix
masło
mix wędlin
mix serów
szakszułka
mix świeżych warzyw
deser chia z owocami
gofr z polewą
sok owocowy

INFORMACJE O FIRMIE
Firma Eko Catering jest jedną z najlepszych wrocławskich firm dostarczających smaczne i zdrowe
posiłki do firm na terenie miasta oraz jego okolic. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych pracowników oraz ciągłemu kształceniu się, usługi, jakie oferujemy są dostosowane do aktualnych standardów oraz potrzeb rynku.
To właśnie te czynniki wpłynęły na naszą decyzję by wyjść naprzeciw hotelom, które w tym trudnym
czasie mają ograniczone możliwości gastronomiczne. Nasza oferta śniadaniowa jest dostosowana
do różnych potrzeb finansowych, dzięki czemu będzie ona atrakcyjna dla szerokiego grona gości
hotelowych.
W skład menu wchodzą różnorodne produkty by każdy z odwiedzających Państwa obiekt był usatysfakcjonowany. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, gdyż wiemy, że tylko w ten sposób
sprostamy standardom i oczekiwaniom nawet tych najbardziej wymagających partnerów biznesowych, dlatego rozważymy każdą uwagę oraz chęć modyfikacji zaproponowanego przez nas menu.
Dzięki możliwości przygotowywania posiłków w kilku miejscach we Wrocławiu zamawiane dania są
zawsze świeże, smaczne i przede wszystkim, gorące. Nasza firma posiada wszelkie niezbędne
certyfikaty i zaświadczenia dotyczące bezpieczeństwa produkcji oraz przewozu gotowego produktu, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Dodatkowo w trosce
o najwyższą jakość usług każda z naszych kuchni stosuje się do systemu analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

biuro@ekocatering.com.pl

+48 883 766 666

/ekocatering

