
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY





Eksperci
Catering Supermenu tworzą 
specjaliści, których łączy wiedza 
i doświadczenie, ale przede wszystkim 
- wspólna pasja. 

Wykluczenia
Supermenu nie używa cukru, 
pszenicy, surowego mleka, a część 
diet pozbawiona jest wszelkich 
produktów mlecznych, glutenu czy 
warzyw strączkowych. Wszystko 
dlatego, by spełnić oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów 
i uniknąć składników, które mogłyby 
niekorzystnie oddziaływać na ich zdrowie. 
Kształtowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych leży w centrum naszego 
działania.

Jakość
Tworzony z najlepszych składników.
W tym roku otworzyliśmy 
własne ekologiczne szklarnie!

Dopasowanie
Szerokie portfolio produktowe. 
Możliwość dopasowania diet - także 
pod specjalne potrzeby żywieniowe 
oraz opcja wymiany posiłków.

Rozwój
Młoda marka już o ogólnopolskim 
zasięgu, sygnowana przez ekspertkę 
w kategorii dietetyki.

100% smaku
0% cukru, pszenicy
i surowego mleka



PRACOWNICY
Zadbaj o swoich pracowników oferując im 

dopasowany abonament na zdrowe
i jakościowe jedzenie. Jeśli zdecydujesz się

na dofinansowanie, zaoferujemy
Ci dodatkowy rabat. 

SPOTKANIA
Zamawiaj u nas posiłki na spotkania

w biurze lub dla uczestników konferencji 
video. Mamy zasięg ogólnopolski, więc 
żadna lokalizacja nie stanowi problemu.

EVENTY 
Pamiętaj o nas przy eventach. Bez względu 
na liczbę gości, przygotujemy dedykowane 

menu, które ułatwi Tobie organizację i 
 będzie docenione przez zaproszonych.

CO MOŻEMY RAZEM ZROBIĆ?



Zaoferuj pracownikom nasze 
codzienne diety.

Im więcej zamówień
tym większe oszczędności

Pracownicy docenią wygodę naszego rozwiązania

65% Polaków 
chce się zdrowiej 
odżywiać. Zdrowie 
mamy w DNA!

PRACOWNICY

Przygotujemy wspólną akcję
w Twoim intranecie i zachęcimy 
pracowników!



SPOTKANIA W BIURZE I VIDEOKONFERENCJE

41% klientów 
wybiera nasz 
catering ze względu 
na wygodę.

Zapomnij o problemach 
związanych z organizacją spotkań 
wewnętrznych.

U nas zamówisz office boxy,
a my je dostarczymy w dowolne 
miejsce w całej Polsce.

To idealne rozwiązanie na konferencje online. Każdy zje coś dobrego!



EVENTY I AKCJE SPECJALNE

Już co czwarty Polak 
stosuje wykluczenia 
składników, a my 
jesteśmy na to gotowi!

SuperMenu to idealne rozwiązanie 
na eventy.

OSZCZEDNOŚC CZASU
I LOGISTYKI DLA CIEBIE

Przygotujemy zdrowe i świeże 
jedzenie zgodnie z Twoim 
zamówieniem.

Wpiszemy się w oczekiwania 
Twoich gości.
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