
     
PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE 

                            POSIŁKÓW 
 
 Od 15 lat specjalizujemy się w przygotowywaniu 

smacznych domowych obiadów. Naszymi 

konsumentami są głównie Seniorzy, choć nie 

tylko. Codziennie wydajemy 180 dwudaniowych 

obiadów, które konsumenci mogą spożyć na 

miejscu lub zabrać „ na wynos”. 

     Dlaczego jada u nas tak wiele osób? 

Odpowiedź jest prosta  – ponieważ dbamy o 

podniebienie naszych konsumentów jak nikt 

inny. 

     Smakowite, doskonale doprawione, soczyste 

mięsa, pyszne domowe pierogi, świeżutkie 

sałatki i surówki  – staramy się mieć wszystko, 

czego dusza zapragnie... 

     Przy  ustalaniu  jadłospisu  bierzemy  pod  

uwagę gusta  i  prośby naszych konsumentów. 

     Zasadą naszej kuchni jest dobór składników 

najwyższej jakości. Ponadto, posiłki 

przygotowujemy na bieżąco – dlatego są zawsze 

świeże i gorące. 

Ale najważniejszy składnik nie pochodzi z 
żadnej plantacji czy hodowli. Po prostu w 

przyrządzanie każdej potrawy wkładamy wiele 
serca! Najważniejsza jest, bowiem dla nas 

satysfakcja i uśmiech naszych konsumentów. 

 
    Ceny naszych obiadów są zróżnicowane w 
zależności od uzyskiwanych dochodów.  
     Dla konsumentów skierowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
obowiązują ceny: 
 
§ wsadu do kotła w wysokości 3,70 zł/za 

obiad (dochód do 954zł / netto) 
§ pełnopłatny 8,50zł/za obiad (dochód 

powyżej 954zł/netto) 
 
     W celu uzyskania decyzji umożliwiającej  

korzystanie z naszej stołówki, należy się 

skontaktować z pracownikiem socjalnym MOPS  

pod numerem telefonu: (068) 323 69 00 

 
     Oferujemy również obiady bez skierowania 
MOPS w cenie wolnorynkowej, która wynosi  

9,84zł/ brutto za obiad. 

                Stołówka czynna jest w godzinach 
                     od 11.30 -14.30 z możliwością 
                        przedłużenia godzin otwarcia. 

 
 

          Więcej informacji uzyskają Państwo  
                codziennie od godz. 8.00-15.00 

pod numerem telefonu : 
      

(068) 326 65 95 lub 
       (068) 454 63 60 

 
 
 

 
USŁUGI PRALNICZE 

 
 

Centrum Usług Opiekuńczych  

świadczy wysokiej jakości usługi 

pralnicze i maglownicze w 

konkurencyjnych cenach. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy 

osoby prywatne i  

instytucje państwowe. 

 

Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o kontakt: 

Centrum Usług Opiekuńczych 

ul. Witebska 2 

65 – 634 Zielona Góra 

tel. (068) 326 65 95 

      (068) 454 63 60 
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UUssłłuuggii  pprraallnniicczzee 

       
     Poza działalnością podstawową  
proponujemy organizację imprez 
okolicznościowych tj.: wesela, komunie,  
chrzty, jubileusze, bankiety, stypy i inne. 
     Możemy przygotować przyjęcie dla 
maksymalnie 60 osób. 
     Oddajemy do Państwa dyspozycji 
klimatyzowaną salę z bezpośrednim 
wyjściem na taras zewnętrzny, który jest 
szczególnie potrzebny w miesiącach letnich.  
 
     Z każdym klientem indywidualnie 
ustalamy menu tak, aby zaspokoić gusta 
wszystkich gości. 
     Koszt przyjęcia wynosi od 70 – 80 zł na 
osobę, w cenę wliczone są: 

§ trzy posiłki na ciepło  
§ siedem różnorodnych przystawek  
§ zimne napoje, kawa i herbata  

     
 Naszym atutem jest tradycyjna polska 

 kuchnia, konkurencyjność cen 
i kameralny charakter spotkań 

 
 
 

    Mamy również możliwość 
zorganizowania posiłków dla 
grup wycieczkowych na wyjeździe 
w miłym i przyjaznym otoczeniu. 
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   Kontakt: 
65-634 Zielona Góra 

ul. Witebska 2 
tel/fax. (068) 326 65 95 

                        (068) 454 63 60 

 

§ ciasto   


