UWAGA DZIAŁAMY NA WYNOS

CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 11.30 – 14.00

Szef kuchni serdecznie zaprasza do składania zamówień.
Święta tuż nie masz czasu i chęci na lepienie pierogów i robienie innych rzeczy
w kuchni to zapraszam do skorzystania z naszej świątecznej oferty.

Oferujemy ręcznie robione, pierogi, uszka, pakowane po 500g i po 1kg.

Zamówienia przyjmujemy do 11 grudnia 2019 r.
Odbiór zamówień w stołówce szkolnej do 22 grudnia 2020 r.
po uzgodnieniu terminu odbioru.
Ceny podane są za 1 kilogram. Ceny krokietów podane są za jedną sztukę.

> uszka z grzybami leśnymi - 34 zł/kg,
> uszka z mięsem 30 zł/kg,
> pierogi ruskie – 22 zł/kg,
> pierogi z mięsem – 24 zł/kg
> pierogi z kapusta i grzybami - 24 zł/kg,
> krokiety z kapustą i grzybami leśnymi – 5,00 zł/szt.,
> krokiety z mięsem – 4,50 zł/szt.,
> barszcz czerwony 9 zł/litr,
> barszcz czerwony naturalnie kiszony -12 zł/1litr.
DBAMY O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW NIE
UŻYWAMY PÓŁPRODUKTÓW I KONSERWANTÓW.

Zachęcamy do składania świątecznych zamówień.

Stołówka Szkolna SP 10 - Kraków ul. Blachnickiego 1.
Składanie zamówień telefonicznie w godz. 7.30 -14.00
lub sms pod numerem telefonu: 533 336 393
Email: fhusokrates@gmail.com

UWAGA DZIAŁAMY NA WYNOS

CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 11.30 – 14.00

Szef kuchni serdecznie zaprasza do składania zamówień.
Święta tuż nie masz czasu i chęci na lepienie pierogów i robienie innych
rzeczy w kuchni to zapraszam do skorzystania z naszej świątecznej oferty.

Oferujemy ręcznie robione, pierogi, uszka, pakowane po 500g i po 1kg.

Zamówienia przyjmujemy do 11 grudnia 2019 r.
Odbiór zamówień w stołówce szkolnej do 22 grudnia 2020 r.
po uzgodnieniu terminu odbioru.
Ceny podane są za 1 kilogram. Ceny krokietów podane są za jedną sztukę.

> uszka z grzybami leśnymi - 34 zł/kg,
> uszka z mięsem 30 zł/kg,
> pierogi ruskie – 22 zł/kg,
> pierogi z mięsem – 24 zł/kg
> pierogi z kapusta i grzybami - 24 zł/kg,
> krokiety z kapustą i grzybami leśnymi – 5,00 zł/szt.,
> krokiety z mięsem – 4,50 zł/szt.,
> barszcz czerwony 9 zł/litr,
> barszcz czerwony naturalnie kiszony -12 zł/1litr.
DBAMY O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW NIE
UŻYWAMY PÓŁPRODUKTÓW I KONSERWANTÓW.

Zachęcamy do składania świątecznych zamówień.

Stołówka Szkolna SP10, Kraków ul. Blachnickiego 1.
Składanie zamówień telefonicznie w godz. 7.30 -14.00
lub sms pod numerem telefonu: 533 336 393
Email: fhusokrates@gmail.com

