
 

PRESENTACIÓ 
Ens posem en contacte amb vosaltres per oferir-vos el servei de menjador al 
casal d’estiu de 2019. Desprès de 13 anys al capdavant del Teatret de Ventalló,  
fent el servei de menjador escolar i càtering per a diferents esdeveniments i 
empreses, creiem que us pot interessar la nostra proposta. 

PROPOSTA DE SERVEI 
Entenem que necessiteu un menú de qualitat a un preu assequible i que alhora 
sigui equilibrat, amb molta verdura i producte de temporada i a poder ser de KM 0, 
variat pel que fa al consum de carn i peix i prioritzant la fruita sobre els làctics pel 
que fa a les postres. El menjar s’elaborarà cada matí i s’entregarà tot just abans de 
consumir, evitant llargues estades als contenidors. 

 

Menú: 1 primer plat, 1 segon plat i postres (aigua i pa inclosos). S’entregarà una 
còpia del menú quinzenal el més aviat possible. 

Preu:  5,50€/persona i servei. 

Tipus Entrega:  A les instal·lacions indicades. Servit en Contenidors Gastronorm 
aïllats i mantenint la temperatura adequada. S'entregaran, si es desitja, estris per 
servir el menjar i també plats, gots i coberts tradicionals per no haver de reciclar i 
estalviar residus (sense cost addicional).  

Recollida: A la entrega del següent servei. 

Pagament: Es farà mitjançant transferència bancària mensual o bé per el temps 
total de l’estada al casal si es inferior a un mes. La transferència es farà al núm. 
de compte: : ES26 0182 2570 1502 0177 2973, indicant els cognoms del nen/s 

 

Com sempre no cal dir que disposem d'alternatives a qualsevol al·lèrgia o 
intolerància alimentària i que també fem menús de dieta personalitzats sense 
cap cost addicional.  

Esperem que aquesta oferta us hagi agradat, i estem a la vostra disposició per a 
qualsevol consulta al respecte. 

Els telèfons de contacte són el 972 79 40 89 i el 678 32 88 01. 

 

Gràcies! 


