ZAPRASZAMY NA SMACZNE OBIADY W NASZYM BUFECIE
SZKOLNYM

XV LO IM. im. Narcyzy Żmichowskiej
Gwarantujemy zbilansowane obiady pod względem odżywczym, smaczne i estetycznie
podane!
Stosujemy się do przepisów HACCP oraz przestrzegamy zasady higieny, czystości i
estetyki!
Nie używamy półproduktów i konserwantów!
Proponujemy dwa rodzaje abonamentu

ABONAMENT MIESIĘCZNY
ZUPA, II DANIE ,KOMPOT- 14,00 zł
TERMIN WAŻNOŚCI DANY MIESIĄC
ABONAMENT „ROCZNY”
ZUPA/KREM 10X5ZŁ + ZUPA GRATIS
DANIE DNIA 10X12ZŁ + DANIE GRATIS
ZESTAW ZUPA + DRUGIE DANIE 10X15ZŁ + ZUPA I DRUGIE DANIE GRATIS
ABONAMENT DO WYKORZYSTANIA W DOWOLNYM MOMENCIE
TERMIN WAŻNOŚCI 10 CZERWIEC 2019
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY!!!

KONTAKT:

RENATA LATAWSKA
503754833

Numer konta na jaki można opłacać abonamenty 41 1240 1125 1111 0000 0368 5242
W tytule proszę napisać imię nazwisko klasę miesiąc

bufetzmichowska@wp.pl

Ogólny asortyment bufetu wraz z cenami

Śniadania i przekąski
Drożdżówki, ciasta, ciastka owsiane 2,5-5 zł
Kanapki 3,5-6 zł
-dostępne z różnorakim pieczywem (pieczywo rodzajowe: pszenne, graham, tostowe,
razowe, żytnie itp.),
-z warzywami sezonowymi oraz wędlinami (np.: szynka, salami, kurczak
panierowany, jajko sadzone bekon, polędwica, schab pieczony, kurczak wędzony)
-lub wegetariańskim (np.: sery żółte, mozzarella, białe, jajka, pasty).
Kanapki na ciepło 3,5-6 zł.
Sałatki 8-9 zł. (około 20 różnych propozycji)
-sałatka z pomidorów i mozzarelli, świeżej bazylii
-sałatka grecka z serem feta i soczystymi warzywami
-sałatka z kurczaka w towarzystwie warzyw, podkreślona dresingiem ziołowym
-mix owoców sezonowych itp.
Tost (około 10 propozycji) 3 zł
SUSHI - niebawem
Owoce świeże
Słodycze z niską zawartością cukru
Słone przekąski typu
Produkty mleczne-jogurty, serki, kefiry, koktajle na bazie jogurtu z owocami robione
na miejscu 7 zł
Deser mango-chia 5/10 zł
Dania obiadowe
Danie dnia 8-12 zł (codziennie inne)
Zupa dnia 5 zł (codziennie inna)
NALEŚNIKARNIA (8-12 zł/2 szt.)
Krem z warzyw z dodatkami 5 zł
Tortilla z kurczakiem warzywami i sosami/ser biały łosoś wędzony koper 8/9 zł
Zestaw surówek 4,5 zł
Napoje
Napoje
Wody mineralne
Soki jednodniowe owocowe i warzywne
Wybór wysokiej jakości kaw (ekspres Saeco) i herbat
Artykuły biurowe i higieniczne,
Dla pracowników i uczniów szkoły oferujemy abonament obiadowy
Jesteśmy otwarci na NOWE propozycje.
Czekamy na Państwa sugestie.

