Co zawiera nasza oferta:

Firma MEGA SMAK świadczy usługi cateringowe
dla szkół, przedszkoli i żłobków.
Działamy na terenie Śląska.
Zapraszamy do współpracy placówki
oświatowe, paostwowe i prywatne.
Tel: 607076222
www.mega-smak.pl
catering@mega-smak.pl

- Pełne wyżywienie: śniadanie, dwu daniowy obiad i podwieczorek.
- Najwyższej jakości składniki i smak uwielbiany przez dzieci.
- STAŁY i bezpłatny nadzór dietetyka + konsultacje z rodzicami.
- Serwujemy posiłki dietetyczne pod wymogi zdrowotne (nietolerancja laktozy,
bezglutenowa, jarska itd.) Oczywiście w cenie posiłku bez dodatkowych kosztów
- Oferujemy „papki” dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy, oraz dla tych co
moją kłopoty z gryzieniem.
- Obiadki przyjadą na umówioną godzinę w pojemnikach termoizolacyjnych w
opakowaniach zbiorczych.
- Menu dekadowe (na 10 dni) potrawy nie powtarzają się przez około 2 miesiące
(oprócz dao bardzo lubianych przez dzieci typu spaghetti, pomidorówka, nasz
rosołek z kaczki, nuggetsy z kurczaka) te pojawiają się częściej bo dzieci je
uwielbiają. Porcje są duże odpowiednie dla wieku.
- Menu jest zbilansowane pod normy żywieniowe podane przez ministerstwo i
spełnia rygorystyczne wymogi zapotrzebowania energetycznego jak i
jakościowego.
- Menu z takimi daniami jak: cielęcina, filet z Dorsza atlantyckiego, duża ilośd
indyka (zamiast kurczaka) oraz wiele innych wysokojakościowych produktów.
Dla nas najważniejsza jest jakośd i to, żeby dzieci jadły zdrowe i
pełnowartościowe posiłki.
- Zakład przystosowany do wymogów UE, ma wdrożony HACCP spełniając
wszelkie wymogi. Nie zajmujemy się żadną inną formą cateringu, gotujemy
tylko dla dzieci, bo na tym znamy się najlepiej! Posiadamy najwyższej klasy
sprzęt i technologię. Przyjdź i zobacz jak wygląda nasza kuchnia!
- Dostarczamy również naczynia gdy nie mają Paostwo własnego zaplecza pod
wymogi sanepidu. Codziennie do każdego posiłku, pełną zastawę.
- Zajmujemy się odbiorem odpadków (zlewek), przetrzymujemy próbki
prokuratorskie, przygotowujemy prowiant jak dzieci jadą na wycieczkę,
organizujemy festyny dla dzieci i rodziców, grille, serwujemy ciasta na dzieo
babci, kawusie itd. Oczywiście umowa, ubezpieczenie, nowe samochody i
fantastycznie zgraną ekipę.

