SZWAJCARKA Marcin Sikorski
• stołówki szkolne • zaopatrzenie szkół i przedszkoli •
• catering dla żłobków i przedszkoli niepublicznych •
• sklepiki szkolne • ekskluzywny catering okolicznościowy •

Oferta realizacji
kompleksowych usług
cateringowych dla
żłobka, przedszkola
lub szkoły

Szanowni Państwo –
pragniemy przedstawić ofertę realizacji usług cateringowych
dostosowanej do potrzeb i preferencji Waszej placówki:

w

formie

specjalistyczny catering przeznaczony dla dzieci
w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.
•

Nasza firma istnieje na rynku od 1999 roku. Obecnie prowadzimy 10 stołówek
szkolnych, zaopatrujemy kilkadziesiąt przedszkoli i zespołów szkolnoprzedszkolnych, a także realizujemy usługi cateringowe dla dużego zespołu szkół
i kilkunastu prywatnych żłobków, przedszkoli i szkół.
Do naszych klientów należą:

Zespół Szkół nr 46 w Warszawie

Każdego dnia żywimy ponad pięć tysięcy uczniów
i pracowników warszawskich placówek oświatowych.

Do wszystkich naszych klientów podchodzimy
w sposób indywidualny, ściśle współpracując
z kadrą kierowniczą placówek, a także uważnie
wsłuchując się w potrzeby i uwagi Rodziców oraz
Uczniów.
• Nasze jadłospisy opracowywane są przez trzech dietetyków, a realizują je zespoły
doświadczonych kucharek i kucharzy.
• Pracujemy zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP/GMP, dostosowaliśmy
się w pełni do wszystkich wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
żywności i żywienia. Regularnie przechodzimy kontrole przeprowadzane przez
SANEPID oraz inne instytucje zajmujące się kontrolą bezpieczeństwa żywności
i żywienia.
• Realizujemy diety bezmleczne, bezglutenowe, eliminacyjne, wynikające
z przekonań religijnych i światopoglądowych . Żywimy osoby chorujące na refluks,
diabetyków, dzieci korzystające z pomp insulinowych.
• Pozostajemy w stałym w kontakcie z naszymi klientami oraz uczniami i ich
rodzicami dzięki platformie informacyjnej jaką jest nasza strona internetowa
www.szwajcarka.net.
• Usługi cateringowe realizujemy korzystając z floty
dopuszczonych do transportu żywności przez SANEPID.

nowych

pojazdów

• Posiłki dostarczamy – zależnie od Państwa oczekiwań i potrzeb –
w profesjonalnych pojemnikach/szafach termoizolacyjnych oraz pojemnikach GN
ze stali nierdzewnej z uszczelkami silikonowymi i otworami odpowietrzającymi
lub w wysokiej jakości pojemnikach bioplastikowych z trzciny cukrowej
i naturalnych wosków (żywność pakowana jest metodą próżni lub MAP).
• Korzystamy z własnego zaopatrzenia oraz usług najlepszych warszawskich
dostawców, wykorzystujemy produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego.
• Dysponujemy pakietem licznych pozytywnych referencji i zaświadczeń, które
przedstawimy w dowolnej chwili na Państwa życzenie.
• Jesteśmy najbardziej transparentną firmą na rynku warszawskiego żywienia
zbiorowego oraz uczestnikiem projektu Rzetelna Firma.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostajemy do Państwa dyspozycji:

•

Marcin Sikorski – właściciel firmy
tel. 501 – 519 – 258/marcin.sikorski@szwajcarka.net

•

Tomasz Hajduk – sekretarz firmy
tel. 502 – 856 – 258/tomasz.hajduk@szwajcarka.net

Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem również osobiście w dowolnym
dogodnym dla Państwa terminie.

Zapraszamy również na naszą stronę

www.szwajcarka.net

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertą oraz
zachęcam do podjęcia współpracy z moją firmą – będzie ona gwarancją bezpiecznej
oraz nowocześnie zorganizowanej usługi cateringowej w Państwa placówce.

z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniami

Marcin Sikorski

