
Zdrowy catering
dla Twoich Pracowników

Oferta dla firm

Bilansujemy diety,
przygotowujemy posiłki,

dowozimy efekty!
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Świeże, zdrowe i dobrze zbilansowane posiłki 

w sezonowych odsłonach to zmiana, 

którą docenią Twoi pracownicy.
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Jestes o krok od nowej jakosci 
zywienia w Twojej firmie!

¹ ¹
̇
Zapewnij swojej organizacji zdrowe posiłki 

z dostawą do biura w Krakowie 

i okolicach. 

Wybierz catering dla firm, który spełnia 

najwyższe oczekiwania!

Dzięki FitLab Twoi Pracownicy zyskają: 

•	dedykowany plan żywieniowy w specjalnej ofercie cenowej dla grup

•	dietę, która korzystnie wpływa na kondycję i zdrowie

•	zbilansowane zestawy 2 lub 3 posiłków dziennie (dostępne w opcji mięsnej lub wege)

•	przygotowane przez profesjonalnego dietetyka świeże, zróżnicowane i sezonowe menu

•	możliwość personalizacji jadłospisu poprzez wybór dań dostępnych w danym tygodniu

Jak wyglada współpraca 
z FitLab catering?

otrzymujesz menu 
na kolejny tydzień

w określony dzień przesyłasz 
zbiorcze zamówienie 
dla twojej firmy

wygodnie dokonujesz 
ewentualnych zmian 
najpóźniej do 48h 
przed dowozem

zawsze na czas, o stałej 
godzinie, otrzymujesz 
dostawę posiłków 

twoi Pracownicy korzystają 
z możliwości darmowych 
konsultacji dietetycznych 

masz zdrowszy i lepiej 
zmotywowany do pracy 
zespół!
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Przykładowe menu
Poznaj smaczną próbkęnaszych możliwości! 

Dieta Fit
    Poniedziałek

1. Zupa cebulowa z ziołami prowansalskimi

2. Roladki z indyka faszerowane szpinak-

iem i suszonymi pomidorami, puree 

ziemniaczane, buraczki

3. Fit makowiec

    Wtorek

1. Zupa z cukinii z serem feta

2. Kurczak w sosie limonkowym               

z tymiankiem, bataty, brokuły pieczone

3. Chlebek bananowy z owocami

    Środa

1. Krem z dyni z mleczkiem kokosowym

2. Wołowina stir fry z warzywami             

i makaronem ryżowym

3. Fit panna cotta z musem z czarnej 

porzeczki, miętą i gorzką czekoladą

    Czwartek

1. Zupa Minestrone

2. Polędwiczki w sosie z zielonego 

pieprzu z kaszą pęczak i surówką            

z marchewki

3. Czekoladowe i kokosowe kulki mocy

    Piątek

1. Krem z pomidorów z bazylią

2. Sandacz w sosie cytrynowym z ryżem 

basmati i fasolką szparagową

3. Marchewkowiec z kremem jogurtowym  

i orzechami
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Dieta Wege
    Poniedziałek

1. Krem z białych warzyw z imbirem

2. Papryka faszerowana z soczewicą,                                              

kukurydzą i pieczarkami                        

w sosie pomidorowym

3. Fit ciasto cytrynowe

    Wtorek

1. Zupa z zielonego groszku z miętą

2. Placuszki z cukinii z pestkami dyni, 

kasza gryczana z czerwoną soczewicą    

i duszoną cebulką

3. Smoothie bowl z kiwi i malinami

    Środa

1. Zupa szpinakowa z sezamem               

i grzankami czosnkowymi

2. Fasolka w sosie paprykowym              

z makaronem penne z oliwa i pietruszką

3. Waniliowy pudding ryżowy ze śliwkami 

pieczonymi w cynamonie

    Czwartek

1. Krem z bakłażana i papryki z kozim 

serem i pestkami dyni

2. Gulasz z ciecierzycy z suszonymi pomi-

dorami i batatami, ogórki kiszone

3. Marchewkowiec z kremem jogurtowym    

i orzechami

    Piątek

1. Krem z bobu z kokosowym bekonem

2. Risotto z zielonym groszkiem, porem, 

pietruszką marchewką, parmezanem          

i pietruszkowym pesto

3. Brownie z fasoli z wiśniami
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Wybierz jeden z 2 pakietów dostepnych dla grup od 25 osób̨

2 posiłki
(zupa, danie główne)

3 posiłki
(zupa, danie główne, deser)

juz od 19 PLN. juz od 22 PLN.
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̨Nie widzisz opcji odpowiadajacej Twoim potrzebom? 
Skontaktuj sie z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Kuba Jasiak, 

nasz Opiekun Klienta Biznesowego, 

odpowie na twoje pytania i przygotuje 

dedykowaną ofertę dopasowaną 

do potrzeb i możliwości firmy.

   Phone-Alt +48 600 294 900

   Envelope biznes@fitlabcatering.pl

O pozytywnym postrzeganiu 

pracodawcy pracodawcy decyduje 

ogół działań skupionych na bezpiec-

zeństwie, komforcie, zdrowiu i rozwo-

ju pracowników. mając to na uwadze, 

wychodzimy naprzeciw twoim potrze-

bom, pomagając Ci zbudować od-

powiedni wizerunek oraz przyciągnąć 

najlepszych z najlepszych. 

Pomozemy Ci podniesc 
zadowolenie Twoich 
pracowników!

Zaufali nam

. ´́



Zapraszamy do współpracy.
- Zespół FitLab catering


