Wyżywienie grup

Oferta na 2016 rok

Oferta obowiązuje od 1.04.2016r. do 30.12.2016r. Aby skorzystać z oferty, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 10% całości
kosztu wyżywienia nie później niż 10 dni od daty dokonaniu rezerwacji. Pub Bifor zarządzany jest przez spółkę:
MT Corp Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 9, 80-432 Gdańsk, NIP: 957-107-57-92, REGON: 360137823, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS 0000530387, kapitał zakładowy 50000zł opłacony w całości.

Co oferujemy?
 Organizujemy wyżywienie grup przez cały rok.
 Serwujemy śniadania, obiady, kolacje oraz obiadokolację w formie
szwedzkiego stołu lub indywidualnych porcji.
 Wystawiamy faktury VAT.
 Godziny posiłków dostosowujemy do potrzeb gości.
 Dla wegetarianów, alergików, osób na diecie przygotowujemy
specjalne, dostosowane do ich potrzeb posiłki.
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
 Jesteśmy profesjonalistami i mamy doświadczenie w organizacji
żywienia zbiorowego.
 Oferujemy smaczne posiłki w atrakcyjnych cenach (zob. str.3).
 Udzielamy rabatów dla dużych grup oraz w przypadku wyżywienia
powyżej 5 dni (zob. str.4).
 Przekazujemy z wyprzedzeniem menu do akceptacji organizatora,
jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
 Po uzgodnieniu przygotowujemy również suchy prowiant na
wycieczki.
 Znajdujemy się w dogodnym komunikacyjnie miejscu – w Domu
Studenckim Politechniki Gdańskiej we Wrzeszczu.
 W bezpośrednim sąsiedztwie lokalu znajduje się parking.
 Sala jest klimatyzowana, co zapewnia komfort nawet w trakcie
upałów.
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Cennik
Śniadanie
Obiad / obiadokolacja
Kolacja

Oferta standard
15 zł
20 zł
10 zł

Oferta premium
18 zł
27 zł
15 zł

Oferta standard

Oferta premium
Baza: 2 rodzaje wędlin,
ser żółty, warzywa
sezonowe, mleko + płatki,
kawa + herbata w termosach
bez ograniczeń

Przykładowe zestawy menu

śniadanie:
opcja standard: baza + 1
dodatek,
opcja premium: baza + 2
dodatki

Baza: wędlina, ser żółty,
pieczywo, masło, warzywa
sezonowe, kawa + herbata w
termosach

Dodatek: twarożek / camembert/ ser wędzony / jajko na
twardo / pasta jajeczna / pasta rybna / jogurt / pasta
jajeczna / dżem /miód / krem czekoladowy / owoc / rogalik
drożdżowy / jajecznica / parówki
Zupa: rosół / pomidorowa /
ogórkowa / jarzynowa /
pieczarkowa / kalafiorowa /
krupnik / grochówka /
barszcz / owocowa

obiad / obiadokolacja:
zupa 300 ml +
danie główne ok. 0,5kg

kolacja

Zupa: rosół / krem z warzyw
sezonowych / grzybowa /
żurek / barszcz z kołdunami
/ rybna / chłodnik / serowa.

Danie główne: zrazy wołowe
Danie główne: schabowy/
/ bitki cielęce / schab
mielony/ klopsiki w sosie /
faszerowany / nadziewana
gulasz / filet z kurczaka /
pierś z kurczaka / kurczak
karkówka w sosie / flądra /
curry / gulasz węgierski /
gołąbek / udko pieczone /
żeberka w ciemnym piwie /
spaghetti bolognese
karkówka w sosie
wiśniowym / dorsz
Dodatki: ziemniaki / ryż / kasza + surówka / warzywa
gotowane + kompot / sok
leczo z makaronem /
strogonoff / łazanki z
parówki na gorąco /
kapustą i grzybami / risotto
kiełbaska z rusztu / ryż
/ makarony / pierogi
zapiekany z jabłkiem /
domowe / pyzy z mięsem /
racuchy z jabłkiem / placki
naleśniki z mięsem lub
ziemniaczane / naleśniki z
szpinakiem
dżemem lub twarogiem
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Promocje:
 10 +1 – przy każdych 10 osobach kolejna osoba otrzyma
wyżywienie gratis.
 -5% powyżej 5 dni – przy wyżywieniu dłuższym niż 5 dni
obowiązuje 5% rabatu na całość wyżywienia.
 -10% na asortyment lokalu przez cały pobyt.
Dodatkowe atrakcje:
Zachęcamy także do skorzystania z atrakcji oferowanych
wieczorami w naszym lokalu. Zapraszamy m.in. na transmisje wydarzeń
sportowych, spotkania przy piwach regionalnych, gry planszowe.
Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, rezerwacji sali w
godzinach wieczornych na spotkanie integracyjne, dyskotekę, karaoke,
pokaz zdjęć, prelekcję lub wieczór z planszówkami, prowadzony przez
animatora.
Kontakt
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Przygotujemy dla
Ciebie zindywidualizowaną ofertę!
e-mail: kontakt@bifor.gda.pl
tel. 790 780 595.
BIFOR, ul.Wyspiańskiego 9, 80-432 Gdańsk Wrzeszcz.
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