
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Mickiewicza 1
59-800 Lubań

OFERTA WSPÓŁPRACY

Firma cateringowa

P.H.U. Marek Stopyra
siedziba: ul. Jarzębinowa 16

59-700 Bolesławiec
zakład: ul. Zawidowska 4

59-800 Lubań



O FIRMIE

Firma cateringowa P.H.U. Marek Stopyra  została założona w 1995 roku. 

Już od ponad dwóch dekad zajmujemy się żywieniem zbiorowym, w tym  tak 
odpowiedzialną dziedziną, jak żywienie dzieci szkolnych. 

Zadowolenie naszych Klientów oraz praca, która jest jednocześnie naszą pasją – 
motywują nas do stałego rozwoju. Wciąż wprowadzamy nowoczesne rozwiązania 
cateringowe na miarę europejską. Nasze potrawy są zawsze smaczne, świeże i 
podane w atrakcyjny sposób.
Wiemy i odpowiadamy za to, jakich składników użyliśmy do wytworzenia każdej 
potrawy.

Nasze posiłki przygotowywane są w konsultacji z dietetykiem na stałe zatrudnionym 
w naszej firmie. 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do skorzystania z obiadów dla dzieci szkolnych. 

Obiady są dwudaniowe: zupa, II danie i kompot w cenie 9,00 zł za jeden zestaw 
obiadowy.

W załączeniu przykładowy jadłospis. 

Zapraszamy do współpracy.

                                                                                              

DANE KONTAKTOWE :

P.H.U. Marek Stopyra

kom.: +48 605-558-995

marek.stopyra.catering@gmail.com

mailto:marek.stopyra.catering@gmail.com


ZASADY KORZYSTANIA Z 
ABONAMENTU:

zupa, II danie i kompot – 9,00 zł*
*cena obowiązuje przy wykupieniu abonamentu miesięcznego

Zapisy i opłaty:
- zapraszamy do zapisywania dzieci 1.09.2021r. od godz. 9.30 w 
stołówce szkolnej
- telefonicznie pod numerem 605 558 995
Zasady korzystania z abonamentu:
-opłata za obiady za dany miesiąc powinna być dokonana  z góry 
do końca  miesiąca poprzedzającego (z wyjątkiem miesiąca 
września)
-brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów, 
-opłata za obiady może być dokonana u Pani wydającej posiłki 
lub na konto: 82 1090 1955 0000 0001 1713 7067 P.H.U. Marek 
Stopyra, ul. Jarzębinowa 16 , 59-700 Bolesławiec(w treści 
przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka i miesiąc, 
za który jest wpłata)
-nieobecność dziecka na obiedzie prosimy zgłaszać najpóźniej 
do godz. 10.00 w dniu nieobecności wyłącznie za pomocą 
SMS-a na numer: 605 558 995
-odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu 
dokonujemy  w następnym miesiącu rozliczeniowym
-nieobecności niezgłoszone nie będą odliczane od abonamentu
Zapraszamy:)



JADŁOSPIS 
Przykładowy

PONIEDZIAŁEK
Barszcz czerwony zabielany 450 ml
Pulpet w sosie pomidorowym 100 g/ 100 ml
Makaron 200 g
Surówka z marchwi i jabłka 100 g
Kompot 200 ml

WTOREK
Zupa pomidorowa z ryżem 450 ml
Pierogi ruskie 250 g
Jogurt naturalny  80 ml

Kompot 200 ml

ŚRODA
Zupa ziemniaczana z kluskami 450 ml
Kotlet schabowy 100 g
Ziemniaki 200 g
Sałatka z buraczków 100 g
Kompot 200 ml

CZWARTEK
Rosół z makaronem 450 ml
Filet drobiowy w sosie w warzywami 100 g/100 ml
Ziemniaki 200 g

Kompot 200 ml

PIĄTEK
Zupa grochowa 450 ml
Naleśniki z dżemem i serem 300 g
Cukier puder 8 g

Kompot 200 ml



JADŁOSPIS 
Przykładowy II tydzień

PONIEDZIAŁEK
Krupnik 450 ml
Sos bolognese 100 g/ 100 ml
Makaron 200 g

Kompot 200 ml

WTOREK
Zupa ryżowa  450 ml
Kopytka 200 g
Leczo z mięsem i wędliną 200 g

Kompot 200 ml

ŚRODA
Zupa pieczarkowa 450 ml
Kotlet mielony 100 g
Ziemniaki 200 g
Surówka z białej kapusty 100 g
Kompot 200 ml

CZWARTEK
Zupa kalafiorowa 450 ml
Gulasz wieprzowy 100 g/100 ml
Kasza jęczmienna 200 g
Sałatka z buraczków 100 g
Kompot 200 ml

PIĄTEK
Zupa jarzynowa 450 ml
Dorsz w panierce 100 g
Ziemniaki 200 g
Surówka z kiszonej kapusty 100 g
Kompot 200 ml
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