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Csoportos étkezés rendelése

 A Szent Bernát Idősek Otthona főzőkonyhája csoportos étkezés bejelentésére 
az alábbaik szerint fogad el megrendelést:

� Előzetes érdeklődés (van
telefonszámon az élelmezésvezetőnél. 

� A megrendelést e-mailben a 
címekre kérjük elküldeni a számlát fizető, a fizetés módja, az étkezés dátuma, 
az étkezést igénybe vevők száma (reggeli, ebéd, vacsora 
megjelölésével, és az étkezésre vonatkozó egyéb igényekkel.

� A megrendelést legkésőbb az étkezés igénybe vételének napja előtt egy 
héttel kérjük elküldeni, mivel annak alapanyag igényéről
gondoskodnunk szükséges. 

� A megrendelés visszaigazolásával válik az étkezés igénybe vehetővé.
visszaigazolásban tájékoztatjuk a menüről is.

� Minden esetben kérjük, hogy csoport érkezésekor a csoport vezetője 
jelentkezzen be az étterembe, kizárólag ezt követően tudjuk a csoportot 
kiszolgálni. 

� Készpénzes fizetés esetén a visszaigazolásban megjelölt összeget kizárólag 
pontosan kiszámolva tudjuk elfogadni.

� Átutalásos számlafizetés esetén a számlát átadjuk, vagy a következő 
munkanapon postára adjuk.

 
Csoportos étkezés térítési díja jelenleg
reggeli 368 Ft 
ebéd   775 Ft 
vacsora 540 Ft 

A csoportos étkezés megrendelésének lehetősége korlátozott, ezért kérem 
megrendeléseiket időben adják le!

TÁJÉKOZTATÓNKAT MEGTALÁLJÁK HONLAPUNKON IS!!!
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A Szent Bernát Idősek Otthona főzőkonyhája csoportos étkezés bejelentésére 
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A csoportos étkezés megrendelésének lehetősége korlátozott, ezért kérem 
megrendeléseiket időben adják le! 

Köszönjük! 
TÁJÉKOZTATÓNKAT MEGTALÁLJÁK HONLAPUNKON IS!!!

 

Á T 
H O N A 

@sztbio.hu   ℮ �www.sztbio.hu  

A Szent Bernát Idősek Otthona főzőkonyhája csoportos étkezés bejelentésére 

e még szabad kapacitás?) a +36(88)593535 

gazdvez@sztbio.hu 
címekre kérjük elküldeni a számlát fizető, a fizetés módja, az étkezés dátuma, 
az étkezést igénybe vevők száma (reggeli, ebéd, vacsora bontásban) 

 
megrendelést legkésőbb az étkezés igénybe vételének napja előtt egy 

, és a személyzetről 

s visszaigazolásával válik az étkezés igénybe vehetővé. A 

Minden esetben kérjük, hogy csoport érkezésekor a csoport vezetője 
jelentkezzen be az étterembe, kizárólag ezt követően tudjuk a csoportot 

Készpénzes fizetés esetén a visszaigazolásban megjelölt összeget kizárólag 

Átutalásos számlafizetés esetén a számlát átadjuk, vagy a következő 

 

A csoportos étkezés megrendelésének lehetősége korlátozott, ezért kérem 

TÁJÉKOZTATÓNKAT MEGTALÁLJÁK HONLAPUNKON IS!!! 


