Oferta dla firm
Jesteśmy

firmą

Specjalizujemy

się

z

ponad
w

dwudziestoletnim

przygotowywaniu

i

doświadczeniem.

dystrybucji

posiłków

regeneracyjnych, zbiorowym żywieniu, obsłudze cateringowej, eventowej,
a od kilku lat prowadzimy dodatkowo działalność hotelową.
Posiadamy wydane przez sanepid niezbędne zezwolenia do świadczenia
w/w usług.
Mając na uwadze zadowolenie i bezpieczeństwo naszych klientów, w
naszych oddziałach wdrożyliśmy system HACCP, a nasz personel posiada
wysokie kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie.
Dysponujemy

niezbędnym

zapleczem,

które

pozwala

na

realizację

codziennych zamówień do 5000 porcji oraz nietypowych zamówień. Dzięki
współpracy z największymi dostawcami surowców jesteśmy w stanie
zapewnić wysoką atrakcyjność cenową naszej oferty bez uszczerbku na
jakości wyrobów.
Gwarantujemy punktualne dostawy w miejsce wybrane przez klienta za
pomocą środków transportu dopuszczonych przez SANEPID oraz objętych
systemem HACCP.
Firma posiada również stosowne polisy ubezpieczeniowe dotyczące
produktów oraz prowadzonej działalności.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

OFERTA

1. POKOJE ORAZ SALE SZKOLENIOWE
Potrzebujesz sali szkoleniowej oraz pokoi hotelowych na przeprowadzenie
szkolenia? Miejsca na zorganizowanie imienin, uroczystego obiadu bądź
kolacji, imprezy wieczornej z DJ-em?
Zapraszamy do Gospody Kraina Jezior – ul. Olsztyńska 57.
W naszej ofercie posiadamy pokoje jedno-, dwu-, trzy- osobowe, łączna
liczba to 31 osób oraz dwie sale szkoleniowe, w których pomieścimy po 100
osób w układzie kinowym.
Przy salach szkoleniowych znajduje się restauracja, w której serwujemy
dania bbq, przepyszne dania rybne, pizze oraz burgery. Dla firm, po
wcześniejszych ustaleniach serwujemy obiadokolacje w rozsądnej cenie.
Menu dostępne:
https://krainajezior.com.pl/menu1/

2. BAR MLECZNY „OSTRÓDZIAK”
Nasz bar mleczny to jedyny lokal w mieście, który stworzony został z myślą o
mieszkańcach Ostródy i okolic, a także osobach pracujących w trudnych
warunkach pogodowych i nie tylko. W naszym barze każdy będzie mógł
zjeść pyszny obiad za rozsądną cenę - u nas wcale niepotrzebny jest gruby
portfel, żeby zjeść dużo i dobrze.
Zaletą „Ostródziaka” jest to, że każdego dnia w jadłospisie są inne dania, ale
nie brakuje także stałych lubianych i tradycyjnych pozycji, takich jak pierogi,
domowe zupy, babka ziemniaczana, gołąbki, pączki własnego wypieku oraz
potrawy sezonowe.
Jesteśmy firmą, która ma możliwość dowozu obiadów do miejsca pracy.

Menu dostępne:
https://ostrodziak.pl/menu-na-dowoz
Przy kompleksowej obsłudze dajemy naszym klientom potężne rabaty ☺ .

3. GreenGo Light Bistro
GreenGo to jedyny lokal w naszym mieście, w którym jesz smacznie
i

zdrowo.

Wychodząc

naprzeciw

trendom

świadomego

odżywiania

i zdrowego trybu życia, proponujemy dietetyczny catering, jak również
pyszne sałatki, sycące kanapki, świeżo wyciskane soki.
Menu dostępne:
greengo.ostroda.pl/menu/

4. PLANUJESZ IMPREZĘ? ZNALAŁEŚ NAJLEPSZYCH
ORGANIZATORÓW
Zapewnij sobie i swoim Gościom satysfakcję z wydarzenia!
Elastyczność

naszej

oferty

daje

możliwość

negocjacji

optymalnych

warunków oraz dostosowanie najlepszego rozwiązania odpowiadającego
Państwa potrzebom. Dzięki temu możemy skupić się na sprawach, które
pozwolą spędzić czas w gronie przyjaciół i znajomych, z dala od zgiełku
poruszających

się

samochodów

i

natłoku

pracy.

Gwarantujemy

bezstresową realizację Państwa eventu, ponieważ wybór naszych usług
zapewnia

najwyższą

jakość

każdego

rodzaju

organizowanego

wydarzenia.
Małe jak i duże realizacje to dla nas wielka przyjemność, ponieważ dbanie o
każdy detal, to nasza specjalność!
Doskonale wiemy, że oprócz pięknego wystroju, sercem firmy cateringowej
jest kuchnia. Bez niej nie ma szans na sukces!
Współpraca z naszymi szefami kuchni i kucharzami gwarantuje, że każdy
posiłek zmienia się w kulinarną podróż w różnych kierunkach świata. Na

każde stawiane przed nimi wyzwania dotyczące nietypowego menu i
nietypowej realizacji, reagują z bardzo dużym zapałem i zaangażowaniem.
Obsługujemy
wszystkie typy imprez, każdą z tak samo
dużym
zaangażowaniem.
Z powodzeniem realizujemy wydarzenia, takie jak:
• wyjątkowe bankiety
• uroczyste kolacje
• wyśmienite lunche
• grille
• pikniki na świeżym powietrzu.
Nasze jedzenie zagościło już na wielu stołach.

5. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH,
PLENEROWYCH.....
Jako jedyni w Polsce posiadamy specjalistyczny sprzęt grillowo wędzarniczy, który w parze z wieloletnim doświadczeniem pozwoli nam na
przygotowanie nietypowych dań. Możemy przygotować potrawy grillowane,
barbecu - pieczenie potraw w gorącym dymie olchowym lub bukowym,
wędzone, które będą podawane na ciepło prosto z wędzarni.
Potrawy grillowane, barbecu, wędzone hmmm..., któż by nie chciał się w
nich zasmakować!
Z nami może Ci się to udać ! Na pewno nie będziesz żałować!
Przyjęcie w plenerze jest ciekawą formą urozmaicenia spotkań firmowych i
towarzyskich. To forma integracji pracowników, a także okazja do spotkania
biznesowego w luźniejszej, nieformalnej atmosferze.

6. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
Zapewniamy kompleksową

ofertę – od wyżywienia, poprzez obsługę

techniczną i kelnerską, po namioty, grille firmy Routte 66, food trucka i
dodatkowe wyposażenie (stoły, krzesła, nakrycia stołów, zastawę

tradycyjną, podesty, podłogę do na miotów, parasole grzewcze, oświetlenie,
sprzęt nagłośnieniowy.
Przy kompleksowej obsłudze imprez oferujemy atrakcyjne i ceny i korzystne
rabaty.

Jesteśmy

elastyczni

i

otwarci

na

potrzeby

i

preferencje

zamawiającego.

7. COŚ JESZCZE?
Zrealizowaliśmy z sukcesem catering na wiele różnorodnych imprez,
służymy naszym doświadczeniem i profesjonalizmem.
Potrzebujesz nietypowych rozwiązań nieuwzględnionych na naszej stronie?
Jesteśmy otwarci na nietypowe zlecenia.
Robiliśmy już pieczone prosię, flambirowaliśmy indyczki, podawaliśmy lody
smażone, załatwialiśmy DJ’a, organizowaliśmy pikniki z atrakcjami i
konkursami dla dzieci i dorosłych, organizowaliśmy dostawy w środku nocy,
dostawy do pociągu.
Tort z oryginalną dekoracją? Czemu nie!
Niespodzianka dla narzeczonej? Bardzo proszę!
Jedzenie dla alergików? Potrawy wegańskie? A może namiot na imprezę?
Tak, to wszystko możemy Państwu załatwić :-)
Powiedz nam, czego oczekujesz, co możemy dla Ciebie zrobić, wyślij
zapytanie lub zadzwoń, a jeszcze tego samego dnia skontaktujemy się z
Tobą w celu przygotowania indywidualnej oferty!
WYRÓŻNIA NAS
• Niepowtarzalne położenie – hotel w ustronnym miejscu
• Lokalizacja – doskonałe połączenia z Warszawą, Trójmiastem, blisko
najważniejszych dróg krajowych
• Doświadczenie – organizacja wieczorków tematycznych, szkoleń,
konferencji, targów rocznie, w tym największe targi – Agro Show
• Event manager – opiekun dostępny 24 godziny na dobę

• Atrakcje poza hotelem: pikniki z grillami firmy Route 66, nim na każdą
porę roku
• Potencjał organizacyjny Grupy CDS – możliwość zorganizowania
nawet najbardziej skomplikowanego eventu
• Najwyższa jakość obsługi potwierdzona licznymi referencjami

