
 

 
  
  

Oferta na żywienie grup zorganizowanych 

 

Charakter realizacji: Żywienie grup zorganizowanych  

Ilość osób: od 10  

Termin: do potwierdzenia 

Godzina dostawy: do potwierdzenia 

Miejsce realizacji: Wrocław  

Kontakt: + 48 732 900 072 I dpokoj@dpokoj.pl I www.dpokoj.pl 

 

 

I.Cena posiłku z dostawą i opakowaniami to 9,99zł / brutto 

II.Cena II dania z dostawą i opakowaniami to 12,00 zł / brutto 

III. Cena zestawu zupa i II danie z dostawą i opakowaniami to 15,00 zł / brutto  

 

Ważne:  

 Wystawiamy osobne faktury jeśli kilka firm pracuje pod jednym adresem  

 Rozliczenie tygodniowe lub codzienne  

 9,90 zł od 10 osób  

 12 zł od 20 osób  

 15 zł od 15 osób  

 

Przykładowe posiłki regeneracyjne 550 - 660 g  

  Zupa pomidorowa z kawałkami udka drobiowego i makaronem świderki  

 Zupa grochowa z kiełbasą i bułką wrocławską  

 Kapuśniak z boczkiem i bułką  

  Zupa szczawiowa z całym jajkiem  

  Zupa bawarska z ziemniakami i boczkiem  
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  Fasolka po bretońsku z bułką wrocławską  

 Bigos i bułka wrocławska  

 Zupa chrzanowa z szynką i jajkiem 

 Żurek z kiełbasą i bułka wrocławska  

  Łazanki z młodą kapustą na kiełbasie  

  Zupa fasolowa z kiełbasą  

  Kaszanka z cebulą i bułka wrocławska  

  Zupa gulaszowa z łopatki  

  Wieprzowy gulasz węgierski  

  Kiełbasa z cebulą i bułką  

 

         Przykładowe zestawy obiadowe z zupą 990 – 1000 g ; II danie 400 – 600 g  

 Krupnik 400ml + Kotlet po szwajcarsku 180g + ziemniaki 300g + surówka z białej 

kapusty 120g 

 Ogórkowa 400ml + Kotlet pożarski 120g + ziemniaki 300g + surówka z czerwonej 

kapusty 120g  

 Pomidorowa 400ml + Kotlet po parysku 150g + ziemniaki 300g + surówka z kapusty 

pekińskiej 120g 

 Jarzynowa 400ml + Kotlet schabowy 150g + ziemniaki 300g kapusta zasmażana 

120g 

 Pieczarkowa 400ml + Żeberka 180g ziemniaki 300g + surówka z białej kapusty 120g 

 Barszcz ukraiński 400ml + pierogi ruskie 300g 

 Fasolowa 400ml + 2 Udka z kurczaka 200g + ziemniaki 300g + kiszona kapusta 120 g  

 Kapuśniak 400ml + Gulasz 250g + ziemniaki 300g+ surówka z ogórków kiszonych 

 Gołąbki w sosie pomidorowym 250g + zupa pieczarkowa 400ml 

 Ziemniaczana 400ml + Pieczeń wieprzowa 150g +kasza jęczmienna 200g + surówka 

z buraczków 120g 



 

 
  
  

 Żurek 400ml + Wątróbka wieprzowa z cebulką 150g/80g + ziemniaki 300g + surówka 

z kiszonej kapusty 120g 

 Szczawiowa 400ml + Kotlet pożarski 150g + ziemniaki 300g + marchewka z groszkiem  

 

Strona techniczna usługi:   

  cena zawiera opakowania jednorazowe i sztućce oraz dostawę  

  opakowania polipropylenowe, termozgrzewalne o wysokim współczynniku 

utrzymania ciepła.  

 oferujemy bezpłatną pomoc przy dystrybucji posiłków na miejscu dostawy 

 istnieje możliwość zapewnienia dań wg zaleceń diet eliminacyjnych   

 

  rekonfiguracja ilości nawet w godzinach porannych w dniu dostawy (SMS do g. 

8.30 t. + 48 883 687 202) 

  dowóz posiłków jest bezpłatny  

 

Zapraszamy do współpracy 

Kontakt: +48 732 900 072 

dpokoj@dpokoj.pl  

 

Współpracujemy lub mieliśmy przyjemność współpracować z:  

 

 Hilti Polska Sp. z o.o. 

  Zara Home Polska Sp. z o.o. 

  Lidl Polska Sp. z o.o.  

  Karcher Polska Sp. z o.o. 

  Tako Media Sp. z o.o. 

  Liberty Poland S.A. 
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  ATM Gupa S.A. 

  Poczta Polska S.A. 

  Silkbau Sp. z o.o. 

  Karmar S.A. 

  Wyższa Szkoła Bankowa  

  Selena S.A. 

  Mediamarkt Polska Sp. z o.o. 

  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane  

 

 


