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W I T A M Y   W S Z Y S T K I C H   W   N O W Y M   R O K U    S Z K O L N Y M ! 

 
 

Od września 2019 roku jesteśmy nowym gestorem obiadów. 
Rodziców zainteresowanych zamówieniem posiłku dla dziecka zapraszamy na 

nasz portal zamówieniowy: 
 

www.zamow.kuchniacateringowa.pl 
 

*na głównej stronie portalu oraz na naszej stronie internetowej www.kuchniacateringowa.pl  
są umieszczone  dwie  instrukcje -   

JAK ZAMÓWIĆ POSIŁEK oraz JAK ZGŁOSIĆ NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA POSIŁKU 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 
 
1. CAŁY ZESTAW OBIADOWY  /bez deseru/- /zupa – pojemność 250 ml , drugie danie 300 g -

400 g, napój 200ml/  - cena 9,50 zł ,        /zupa- 1,00 zł, II danie- 8,50 zł/ 

2. CAŁY ZESTAW OBIADOWY + DESER  - cena 11,90 zł    /deser- 2,40 zł/ 

 

3.  CAŁY ZESTAW OBIADOWY – dieta eliminacyjna  - cena 10,50 zł /zupa- 1,00 zł, II da-
nie-9,00 zł/ 

 

4. CAŁY ZESTAW OBIADOWY + DESER- dieta eliminacyjna  - cena 12,90 zł /deser 2,90 zł/ 

 

Przygotowujemy  dania  w dietach eliminacyjnych: bezbiałkowej /bez zawartości białka 
mleka krowiego/, bezglutenowej, bezbiałkowo- bezglutenowej, wegetariańskiej oraz 

indywidulanej 
 

ZAMÓWIENIE /na jaki okres może być  złożone ?/ – może być złożone w dowolnej konfi-
guracji na dowolnie wybrany okres /dzień, tydzień, miesiąc/ 

 
ZAMÓWIENIE /do której godziny można złożyć?/-  najpóźniej do godziny 7.30 – w dniu 

realizacji zamówienia  

http://www.zamow.kuchniacateringowa.pl/
http://www.kuchniacateringowa.pl/


 

www.kuchniacateringowa.pl 

 

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA POSIŁKU /jak można zgłosić ?/- na portalu zamówienio-
wym codziennie do godziny 7.30 - dokonując PRZENIESIENIA POSIŁKU NA INNY 

DZIEŃ, NA KTÓRY NIE MA JESZCZE ZROBIONEGO ZAMÓWIENIA  
 

JAK DZIAŁA SYSTEM RABATOWY I KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?– z systemu rabatowe-
go mogą skorzystać rodziny wielodzietne. Przysługujące rabaty: 

- zamówienie dla drugiego dziecka- 10% 

- zamówienie dla trzeciego i kolejnego dziecka- 20% 

*rabat obowiązuje przy zamówieniu całego zestawu obiadowego składającego się z: zupy i 
drugiego dania z napojem na okres 21 dni roboczych/odstęp pomiędzy złożonymi zamówie-

niami może wynosić maksymalnie 7 dni/ 

 

JAK I KIEDY MOŻNA ZAPŁACIĆ ZA ZAMÓWIENIE ?- Zamówienie powinno być opłacone po 
złożeniu, formą płatności jest przelew online – Tpay.com 

 

/Realizowane są tylko opłacone zamówienia/ 

 

GDZIE MOŻNA PRZEGLĄDNĄĆ AKTUALNE MENU?- Menu miesięczne dostępne jest  
na portalu zamówieniowym  

 
CZY MOŻNA USUNĄĆ, EDYTOWAĆ ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE- Złożonego zamówienia 

nie można samemu edytować lub anulować – należy wysłać nr zamówienia, które chcemy 
anulować na adres : biuro@kuchniacateringowa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

M. 665 858 340 /w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku/ 

biuro@kuchniacateringowa.pl 

mailto:biuro@kuchniacateringowa.pl

