
OBIAD 12,50 OBIAD 12,00

II DANIE 11,50 II DANIE 11,00

ZUPA 5,00 ZUPA 4,50 OBIAD DUŻY 13,50 OBIAD 13,00

ŚNIADANIE 5,00 ŚNIADANIE 4,50 II DANIE DUŻE 12,50 II DANIE 12,00

PODWIECZOREK 5,00 PODWIECZOREK 4,50 DUŻA ZUPA 5,00 ZUPA 4,50

OBIAD 13,50 OBIAD 13,00

II DANIE 12,50 II DANIE 12,00

ZUPA 5,00 ZUPA 4,50 OBIAD DUŻY 14,50 OBIAD 14,00

ŚNIADANIE 6,00 ŚNIADANIE 5,50 II DANIE DUŻE 13,50 II DANIE 13,00

PODWIECZOREK 6,00 PODWIECZOREK 5,50 DUŻA ZUPA 5,00 ZUPA 4,50

TYLKO 

KLASY "0"

CENNIK DUŻYCH OBIADÓW STANDARD

po zniżce dla rodzeństwcena w abonamencie

CENY POSIŁKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KZE

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Zapewniamy, że wszystkie serwowane posiłki przygotowywane są z naturalnych produktów, 

dostarczanych przez zaufanych dostawców, z którymi współpracujemy od lat. Dodatkowo gotujemy na miejscu co gwarantuje świeżość wydawanych 

obiadów!

W sprawach związanych z aktywacją konta obiadowego, rozliczeniami posiłków bądź realizacją diet prosimy Państwa o kontakt z Kierownikiem Panią 

Aleksandrą Zduńczyk pod adresem mail bemakze@gmail.com lub telefonicznie 512 278 034 Nasz pracownik będzie do Państwa dyspozycji od 

poniedziałku  23 sierpnia 2021. 

Rodziców nowych uczniów, prosimy o kontakt mail w celu utworzenia konta obiadowego dziecka i wybrania formy posiłku. W wiadomości mail należy 

podać: imię, nazwisko dziecka, kl., numer szkoły, numery tel. do kontaktu z Państwem (do obojga rodziców/opiekunów). Adres z którego zostanie 

wysłana wiadomość, stanie się jednocześnie loginem do konta dziecka. W odpowiedzi otrzymacie Państwo wszystkie wymagane informacje. 

UWAGA! 

Realizujemy diety bezmleczne / bezlaktozy i eliminujące gluten itp, a także inne specjalne potrzeby żywieniowe możliwe do zapewnienia w warunkach 

żywienia zbiorowego. Diety przygotowywane są indywidualnie. Dietę dziecka należy zgłosić do nas wcześniej,  przesłać zaświadczenie od lekarza 

prowadzącego oraz listę produktów które eliminowane są w diecie Państwa dziecka.

Żywienie uczniów zerówek-oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 1 września 2021 roku, żywienie wszystkich pozostałych uczniów i personelu 

szkoły 2 września 2021 roku. 
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