restaurace Kabinet
Rozvozy jídel - obědů
Vážení zákazníci.
Jídla se u nás objednávají na telefonu 602267724, nebo 222588406 od 8 hod. do 10 hod.
Polední jídelní lístek pro daný den naleznete od 7 hod. na www.restaurantkabinet.cz, nebo jej
rozesíláme na e-maily, které od Vás máme k dispozici.
Rozvoz, balení a obal jídel je zdarma.
Jídla rozvážíme pouze do firem.
Minimální objednávkou jsou 3 hlavní jídla.
Jídla rozvážíme převážně v blízkém okolí restaurace Kabinet, Jana Želivského 10, Praha 3 –
Žižkov.
Firmy s většími počty jídel zavážíme ale i např. do Dolních Chaber, Kobylis, Bubenče atp.
Záleží, máme-li tím směrem rozvozovou trasu a volnou kapacitu ve vozidle. Neváhejte se nás
prosím zeptat.
Obědy přivážíme nejběžněji mezi 11 hod. a 13 hod.
Jsou ale i firmy, kterým jídla doručujeme mezi 10 a 11 hod.
Čas dovozu záleží na Vašem požadavku a naší kapacitní možností.
Snažíme se Vám vždy vyhovět. Pro více informací nás prosíme zavolejte.
Platba je možná hotovostí a stravenkami Sodexo Gastro Pass, Edenred Ticket Restaurant,
Chéque Déjeuner Jídelní kupon. Je i možné dohodnout měsíční vyúčtování a platbu na
fakturu. Poptáváte-li jiný druh platby, tak nám prosím zavolejte.
Jídla balíme do jednorázových polystyrénových menuboxů, které převážíme v termoboxech.
Pro řešení stravování Vašich zaměstnanců s výdejem jídel ve firmě používáme pro převoz
více porcí stejného pokrmu nerezové gastronádoby.
Vaříme z čerstvých a kvalitních surovin. V naší nabídce často najdete jídla z vynikajícího
vyzrálého hovězího mladých býků plemene Charolais z domácího chovu na vysočině, v
sezóně si jezdíme pro zeleninu k pěstitelům do polabí atd.
V případě jakéhokoliv problému se jej snažíme řešit k Vaší spokojenosti.
Typickým našim zákazníkem je firma, kde např. recepce hromadně objedná a vybere peníze
či stravenky za obědy, my přivezeme termobox s jídly, který na firmě ponecháme pro vlastní
výdej, převezmeme platbu a odvezeme prázdný termobox z předchozího dne.
Jídla z termoboxů ale také samozřejmě vydáváme a účtujeme po jednom atp.
Moc děkujeme a budeme se těšit – restaurace Kabinet.

