Nabídka obědů + obědy pro školy
Nabídka obědů
Jste na mateřské dovolené, v důchodu nebo nemáte čas vařit?
Nabízíme Vám jedinečnou možnost stravovat se v jídelně Jedličkova
ústavu v Liberci
Vaříme domácí stravu každý den z čerstvých surovin
•

odběr oběda - 11:15 - 13:00 hodin

•

nabízíme 1 druh polévky a výběr ze 2 hlavních jídel od úterý do pátku (kromě pondělí,
kdy vaříme pouze jedno jídlo)

•

cena oběda: 71,- Kč (polévka, hlavní jídlo, nápoj, příležitostně zeleninové saláty,
zákusky, ovoce apod.)

•

jídlo můžete konzumovat přímo v jídelně nebo odnést ve vlastním jídlonosiči

Obědy se platí vždy jeden měsíc dopředu v pokladně Jedličkova ústavu. Přihlásit nebo odhlásit oběd
lze vždy 48 hodin dopředu. Rozvoz jídel nezajišťujeme.
Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně vždy na aktuální měsíc nebo jej můžete shlédnout na webových
stránkách www.ju-lbc.cz
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás:
telefon: 607 050 487, 485 218 129
e-mail: romana.jirsakova@ju-lbc.cz
osobně: pondělí – pátek od 8,00 – 14,00 hod.

Hezký den a dobrou chuť přejí zaměstnanci stravovacího úseku

Nabídka obědů pro školy
Jste v Liberci na školním výletě nebo pořádáte sportovní akci?
Nabízíme Vám jedinečnou možnost poskytnutí obědů v jídelně
Jedličkova ústavu
Vaříme domácí stravu každý den z čerstvých surovin
•

odběr oběda - 11:15 - 13:00 hodin

•

nabízíme 1 druh polévky a 1 hlavní jídlo

•

cena oběda: 71,- Kč (polévka, hlavní jídlo, nápoj, jídelní lístek může být doplněn
zeleninovými saláty, zákusky, ovocem apod.)

•

jídlo konzumujete přímo u nás v jídelně

•

Objednávky pro externí strávníky se provádějí vždy na celý měsíc dopředu, platba
probíhá pouze v hotovosti, a to před uskutečněním odběru jídel. Částka za odhlášené
obědy se převádí do následujícího měsíce. Odhlášení oběda lze provádět pouze 48 hodin
dopředu.

•

Závaznou objednávku na obědy pro větší skupinu osob přijímáme vždy nejpozději týden
před konáním akce. Platba probíhá v hotovosti v pokladně JÚ Liberec vždy minimálně 2
dny před odběrem jídel, lze domluvit i platbu převodem. Přihlásit nebo odhlásit počet
obědů lze pouze 48 hodin dopředu. Jídelní lístek lze domluvit před konáním akce, a to
e-mailem nebo osobně.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás:
telefon: 607 050 487, 485 218 129
e-mail: romana.jirsakova@ju-lbc.cz
osobně: pondělí – pátek od 8,00 – 14,00 hod.

Hezký den a dobrou chuť přejí zaměstnanci stravovacího úseku

