
Zdrowy catering
dla Twoich

Pracowników
OFERTA DLA FIRM
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Świeże, zdrowe i dobrze 
zbilansowane posiłki

w sezonowych odsłonach to zmiana, którą docenią 
Twoi pracownicy.

Wybierz jedną z dwóch opcji pakietów żywieniowych 
adekwatnych dla Twojego modelu biznesowego i poznaj 
szczegóły oferty.

Opcja 1 Opcja 2

Posiłki z dostawą 
pod adresy Twoich

pracowników

Zestawy
dostarczane do
Twojego biura
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Jak będzie wyglądać 
nasza współpraca?

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 
do swojego biura 

Twoi Pracownicy korzystają 
z możliwości darmowych 
konsultacji dietetycznych 

Masz zdrowszy i lepiej 
zmotywowany do pracy 
zespół!

Jesteś o krok od nowej jakości 
żywienia w Twojej firmie!

Opcja 1: Zestawy dostarczane zbiorczo do Twojego biura

Zapewnij swojej organizacji zdrowe posiłki z dostawą do biura. 
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)

• zróżnicowane i sezonowe menu, 
przygotowane przez profesjonalnego 
dietetyka

• możliwość personalizacji jadłospisu         
poprzez wybór dań dostępnych         
w danym tygodniu
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Przykładowe menu
Poznaj smaczną próbkę naszych 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

Opcja 1: Zestawy dostarczane zbiorczo do Twojego biura
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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

Opcja 1: Zestawy dostarczane zbiorczo do Twojego biura
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Wybierz jeden z dostępnych 
pakietów. 

Cenę uzależniamy od zadeklarowanej dziennej liczby zestawów, 
które mamy dostarczyć do Twojego biura.

Dostawa w cenie!

2 posiłki (zupa, danie główne)

3 posiłki (zupa, danie główne, deser)

20-50 os.

20-50 os.

24 pln

27 pln

10-20 os.

10-20 os.

25 pln

29 pln

powyzej 50 os.

powyzej 50 os.

22 pln

25 pln

Opcja 1: Zestawy dostarczane zbiorczo do Twojego biura
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Jak będzie wyglądać 
nasza współpraca?

Określ liczbę pracowników i 
przekaż nam ich dane  kon-
taktowe

W zależności od liczby 
pracowników - firma otrzyma
rabat od 15 do aż 25%

Każdemu z nich założymy 
indywidualne konto 
i przypiszemy specjalny 
kod rabatowy

Pracownicy w ramach 
swoich kont będą mogli 
zamawiać diety do 
określonej przez Ciebie 
kwoty

Bez Twojej pomocy będą 
zarządzać typem diety, 
kalorycznością, terminami 
dostaw etc.

Dla zainteresowanych mamy 
darmowe konsultacje diete-
tyczne! 

Home office? 

Pandemia zmieniła sposób w jaki pracujemy. W ostatnich miesiącach coraz częściej 
słyszy się o benefitach, jakich oczekują pracownicy w związku z pracą zdalną. 
Jednocześnie pracodawcy czują także, że jest to sposób na przyciągnięcie 
najlepszych specjalistów do siebie.

Opcja 2: Posiłki z dostawą pod adresy Twoich pracowników

Co zyska Twoja firma? 

• preferencyjne stawki uzależnione      
od stałej liczby pracowników objętych 
programem

• pełną dowolność w dobieraniu        
odpowiednich diet dla każdego z nich

• więcej czasu na wykonywanie       
codziennych obowiązków

• zdrowy i zadowolony zespół         
oddanych pracowników

Czas to pieniądz, więc nie ma co się 
zastanawiać! 

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom 
pomagając Ci zapewnić pracownikom 
świetnie zbilansowane i doskonale 
przyrządzone zestawy posiłków. Ty zys-
kujesz pewność, że w czasie pracy nie 
tracą czasu na zakupy, gotowanie i 
sprzątanie, a oni poczucie, że dbasz o 
ich dobro nie tylko w czasie wyjazdów 
integracyjnych. Win:win? Z FitLab to 
możliwe!



Nie musisz opłacać 100% wartości zamówienia Twoich Pracowników.
Możesz refundować jedynie część kosztu ich dziennego wyżywienia.
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Opcja 2: Posiłki z dostawą pod adresy Twoich pracowników

Dieta

Dieta

DETOX sokowy

Office

Energy Boost

2 dania

81 pln

35 pln

Revitalizing detox

3 dania

82 pln

40 pln

Slim Detox

84 pln

Kompozycja własna

84 pln

Fit

Wege

Bezglutenowa i bezlaktozowa

DASH

Active

Fit bez ryb

Wege z rybami

Sirtfood - dieta Adele

Wegańska

Niski IG

Keto

54 pln

54 pln

57 pln

58 pln

54 pln

55 pln

55 pln

58 pln

59 pln 65 pln

59 pln

59 pln

61 pln

62 pln

59 pln

60 pln

69 pln

60 pln

62 pln

61 pln

61 pln

61 pln

63 pln

64 pln

67 pln

61 pln

62 pln

62 pln

64 pln

63 pln

63 pln

63 pln

65 pln

65 pln

69 pln

63 pln

64 pln

64 pln

65 pln

65 pln

68 pln

68 pln

70 pln

70 pln

73 pln

68 pln

69 pln

69 pln

70 pln

71 pln

77 pln

76 pln

Rabat 15% 10-20 os.

Dostawa w cenie!

Dieta

Dieta z wyborem MENU

1200 kcal

59 pln

1300 kcal 1400 kcal 1500 kcal

62 pln

1800 kcal

64 pln

2000 kcal

65 pln

2500 kcal

70 pln

3000 kcal

https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-detoks-sokowy/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-office/
https://fitlabcatering.pl/dieta/fit/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wege/
https://fitlabcatering.pl/dieta/bezglutenowa-i-bezlaktozowa/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-dash/
https://fitlabcatering.pl/dieta/active/
https://fitlabcatering.pl/dieta/fit-bez-ryb/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wege-z-rybami/
https://fitlabcatering.pl/dieta/sirtfood-dieta-adele/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wegan/
https://fitlabcatering.pl/dieta/niski-indeks-glikemiczny-low-gi/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-ketogeniczna/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-z-wyborem-menu/


Nie musisz opłacać 100% wartości zamówienia Twoich Pracowników.
Możesz refundować jedynie część kosztu ich dziennego wyżywienia.

9

Opcja 2: Posiłki z dostawą pod adresy Twoich pracowników

Dieta

Dieta

Energy Boost

2 dania

76 pln

33 pln

Revitalizing detox

3 dania

78 pln

38 pln

Slim Detox

79 pln

Kompozycja własna

79 pln

51 pln

51 pln

54 pln

54 pln

51 pln

52 pln

52 pln

54 pln

55 pln 61 pln

55 pln

55 pln

58 pln

58 pln

55 pln

57 pln

65 pln

57 pln

58 pln

58 pln

58 pln

58 pln

59 pln

60 pln

63 pln

58 pln

58 pln

58 pln

60 pln

59 pln

59 pln

59 pln

61 pln

62 pln

65 pln

59 pln

60 pln

60 pln

62 pln

62 pln

64 pln

64 pln

66 pln

66 pln

69 pln

64 pln

65 pln

65 pln

65 pln

66 pln

73 pln

71 pln

Rabat 20% 21-50 os.

Dostawa w cenie!

DETOX sokowy

Office

Fit

Wege

Bezglutenowa i bezlaktozowa

DASH

Active

Fit bez ryb

Wege z rybami

Sirtfood - dieta Adele

Wegańska

Niski IG

Keto

Dieta 1200 kcal

55 pln

1300 kcal 1400 kcal 1500 kcal

58 pln

1800 kcal

60 pln

2000 kcal

62 pln

2500 kcal

66 pln

3000 kcal

Dieta z wyborem MENU

https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-detoks-sokowy/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-office/
https://fitlabcatering.pl/dieta/fit/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wege/
https://fitlabcatering.pl/dieta/bezglutenowa-i-bezlaktozowa/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-dash/
https://fitlabcatering.pl/dieta/active/
https://fitlabcatering.pl/dieta/fit-bez-ryb/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wege-z-rybami/
https://fitlabcatering.pl/dieta/sirtfood-dieta-adele/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wegan/
https://fitlabcatering.pl/dieta/niski-indeks-glikemiczny-low-gi/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-ketogeniczna/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-z-wyborem-menu/


Nie musisz opłacać 100% wartości zamówienia Twoich Pracowników.
Możesz refundować jedynie część kosztu ich dziennego wyżywienia.
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Opcja 2: Posiłki z dostawą pod adresy Twoich pracowników

Dieta

Dieta

Dieta

1200 kcal

52 pln

Energy Boost

2 dania

71 pln

31 pln

1300 kcal

Revitalizing detox

3 dania

73 pln

35 pln

1400 kcal

Slim Detox

74 pln

1500 kcal

55 pln

Kompozycja własna

74 pln

1800 kcal

56 pln

2000 kcal

58 pln

2500 kcal

62 pln

3000 kcal

48 pln

48 pln

50 pln

51 pln

48 pln

49 pln

49 pln

51 pln

52 pln 57 pln

52 pln

52 pln

54 pln

55 pln

52 pln

53 pln

61 pln

53 pln

55 pln

54 pln

54 pln

54 pln

56 pln

56 pln

59 pln

54 pln

55 pln

55 pln

56 pln

56 pln

56 pln

56 pln

57 pln

58 pln

61 pln

56 pln

56 pln

56 pln

58 pln

58 pln

60 pln

60 pln

62 pln

62 pln

65 pln

60 pln

61 pln

61 pln

62 pln

62 pln

68 pln

67 pln

Rabat 25% powyżej 51 os.

Dostawa w cenie!

DETOX sokowy

Office

Fit

Wege

Bezglutenowa i bezlaktozowa

DASH

Active

Fit bez ryb

Wege z rybami

Sirtfood - dieta Adele

Wegańska

Niski IG

Keto

Dieta z wyborem MENU

https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-detoks-sokowy/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-office/
https://fitlabcatering.pl/dieta/fit/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wege/
https://fitlabcatering.pl/dieta/bezglutenowa-i-bezlaktozowa/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-dash/
https://fitlabcatering.pl/dieta/active/
https://fitlabcatering.pl/dieta/fit-bez-ryb/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wege-z-rybami/
https://fitlabcatering.pl/dieta/sirtfood-dieta-adele/
https://fitlabcatering.pl/dieta/wegan/
https://fitlabcatering.pl/dieta/niski-indeks-glikemiczny-low-gi/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-ketogeniczna/
https://fitlabcatering.pl/dieta/dieta-z-wyborem-menu/
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Kuba Jasiak 
Opiekun Klienta Biznesowego 

   Phone-Alt +48 600 294 900

   Envelope biznes@fitlabcatering.pl

 www.fitlabcatering.pl

O pozytywnym postrzeganiu pracodawcy decyduje ogół działań 
skupionych na bezpieczeństwie, komforcie, zdrowiu i rozwoju pracowników. Mając to 
na uwadze, wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom, pomagając Ci zbudować 
odpowiedni wizerunek oraz przyciągnąć najlepszych z najlepszych.

Pomożemy Ci podnieść zadowolenie 
Twoich pracowników!

Zaufali nam

Nie widzisz opcji odpowiadajacej Twoim potrzebom? 
Skontaktuj sie z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

http:// www.fitlabcatering.pl


Catering
dla wymagających


