Nabídka na stravování

Naše společnost působí na českém trhu již od roku 1997. Zabýváme se především výrobou
hotových teplých a chlazených jídel. Zajišťujeme také rozvoz jídel přímo ke koncovému
zákazníkovi podle frekvence, která mu nejvíce vyhovuje.

Jjídla připravujeme bez jakékoliv chemické konzervace, mají zachovaný obsah živin a minerálů
a po celou dobu trvanlivosti, pořád skvěle chutnají. Využíváme systém HACCP, který zajišťuje
zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů.

Teplá jídla vyrábíme každý den ze 4 druhů menu, z toho je vždy jedno jídlo vegetariánské, viz
jídelní lístek. Dvakrát týdně je navíc páté meny - saláty, nebo zeleninové talíře. Jídla rozvážíme
každý den, mimo víkendy a svátky přímo k Vám do firmy nebo domácnosti. Podle zájmu
zákazníka expedujeme jídlo v termonádobách pro hromadný výdej, jídlonosičích za cenu 75
kč
, nebo hermeticky a hygienicky zatavené do jednoporcových misek z recyklovatelného PP
materiálu,dále v menu boxech za cenu 80
kč

Zachlazená jídla jsou balena do jednoporcových misek s ochrannou atmosférou a šokově
zchlazena na teplotu 2̊ C a tím je zaručena prodloužená doba trvanlivosti na 14 dní bez
nutnosti jakékoliv chemické konzervace.Naše nabídka je velmi výhodná pro směnné,nebo
nepřetržité provozy,kdy stačí kdykoliv vyndat jídlo z lednice a ohřát bez dalších finančních
nákladů.Tím také odpadá nutnost mít pracovní sílu určenou na klasický výdej stravy a tím
ostatní náklady s tím spojené.Stačí objednat dle aktuální nabídky na našich webových
stránkách.Jídlo balené v jednoporcových miskách jednoduše ohřejete v mikrovlnné troubě cca 4
min při propíchnutých foliích jednotlivých komor

Splatnost faktur lze prodloužit podle dohody a objemu objednávek. Platby lze provádět v
hotovosti, převodem na účet nebo stravenkami.

Lze využít možnost brát jídla přes naši chráněnou dílnu a tím , Vám poskytnout náhradní
plnění ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Pro informace nás neváhejte kontaktovat na email:
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objednavky@matusak.cz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; www.matusak.cz
Nebo tel: 603 524 276, 461 313 019

Proč nakupovat právě u nás?
1. Dlouholetá zkušenost v oboru
2. Nepoužíváme žádné konzervační látky k přípravě jídel
3. Možný směnný obchod, splatnost faktur dle dohody
4. Zajistíme distribuci přímo k vám s frekvencí, která vám bude vyhovovat
5. Naše jídla jsou vždy čerstvá a chutná,Využíváme systém HACCP, který zajišťuje
zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů
6. V případě zájmu zajistíme náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb,.
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