Szanowni Państwo,
jesteśmy firmą cateringową z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowaną w obsłudze
placówek edukacyjnych oraz odbiorców indywidualnych.
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że z dniem 1 września będziemy dostarczać posiłki
dla Państwa dzieci.
Przedstawiamy kilka ważnych informacji, które w najbliższym czasie będą mogli Państwo
osobiście zweryfikować.
Naszym nadrzędnym celem jest serwowanie prawidłowo zbilansowanej, świeżej i naturalnej
żywności bez dodatku barwników, konserwantów i sztucznych substancji słodzących.
Doświadczenie, które posiadamy, sprawia, że jesteśmy w stanie zaspokoić nawet najbardziej
wyszukane gusta, a także przygotować wszystkie diety i wykluczenia z jakich korzysta
Państwa dziecko.
Posiadamy perfekcyjny i doświadczony zespół, doskonałe zaplecze kuchenne oraz techniczne,
każdy etap produkcji jest koordynowany przez naszego doświadczonego dietetyka.
Serwowane przez nas posiłki są zdrowe i pełnowartościowe, używamy produktów
naturalnych - tylko najwyższej jakości.
Dania zawierają świeże sezonowe owoce i warzywa oraz pełnoziarniste produkty zbożowe.
Posiłki przygotowujemy na bieżąco !!! – „ Dziś zrobione, dziś zjedzone ”
Korzystamy z usług lokalnych dostawców, co gwarantuje wysoką jakość produktów,
nie korzystamy z żywności przetworzonej i gotowych dań mrożonych.
Dziękujemy za zaufanie i życzymy smacznego 
Zespół Best Katering

Ladies and Gentlemen,
We are a catering company with many years of experience and specialized in serving
educational institutions and individuals. We are pleased to inform you that from September 1,
we will also provide meals for your children.
Here is some important information that you will be able to verify personally in the near
future.
Our primary goal is to serve properly balanced, fresh and natural food with no added
colorings, preservatives and artificial sweeteners.
Due to our experience we are able to satisfy even the most sophisticated tastes and to prepare
all diets.
We have a perfect and experienced team, excellent kitchen and technical facilities, each stage
of production is coordinated by our experienced dietitian.
Our company serves meals that are healthy and wholesome, we use only natural products of
the highest quality.
Our dishes include fresh seasonal fruit and vegetables, as well as whole grain cereal products.
We prepare meals on a regular basis! -"Today prepared, today eaten "
We cooperate with local suppliers which guarantees high quality of products, we do not use
processed foods and frozen prepared meals.
Thank you for trusting our company and bon appétit 
Best Katering Team

