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Výdej hlavních jídel závodního stravování pro cca 750 osob



















výdej bude probíhat v pronajatých prostorách zadavatele
výdej teplých obědových jídel bude probíhat pouze od pondělí do pátku
výroba teplých a studených pokrmů bude probíhat ve výrobně dodavatele
výdej teplých hlavních jídel bude probíhat v čase od 9.30-15.00, v případě zájmu bude za stejných
podmínek realizováno večerní stravování v čase 17.00-19.00
veškerá hlavní jídla nebudou objednávány dopředu (bez objednávkového systému)
garance plné sortimentní nabídky bude do 14.00, v případě že by jedno jídlo došlo, bude operativně
nahrazeno jiným jídlem z minutky (seznam náhradních jídel viz. níže)
nabídka jídel bude poskytnuta navíc i návštěvám společnosti Witte spol. s r.o.
garantujeme počet vydaných jídel (360 strávníku za 1 hodinu)
jídla se v nabídce nebudou opakovat po dobu 5 týdnů po sobě jdoucích
v nabídce jídel budou zařazeny tradiční české pokrmy, Italské a bezmasé pokrmy a prvky zdravé
kuchyně, jídla budou bohatá na zeleninu, obiloviny, luštěniny…atd. a to vše v různých úpravách
denní nabídka bude obohacena o salátový bar (4-6 druhů denně), nabídka dezertů (4-6 druhů denně),
nabídka nápojů z postmixu (5 druhy vč. sody)
Denně výběr z 3 druhů hlavních jídel
1. bezmasé + příloha
(střídavě zařazeno bezlepkové + bezlepková příloha)
2. masové hlavní jídlo + příloha
(střídavě zařazeno bezlepkové + bezlepková příloha)
3. masové hlavní jídlo + příloha
(střídavě zařazeno bezlepkové + bezlepková příloha)
4. minutkové hlavní jídlo + příloha
bezlepkové jídlo + bezlepková příloha bude v každodenní nabídce minimálně u jednoho jídla
Denně výběr z 2 druhů polévek 0,2 l / porce
1. vývarové polévky s vložkou
2. krémové / zahuštěné polévky
v případě potřeby bude na přání zákazníka přidána příloha bez dalšího doúčtování
Gramáže mas a příloh (veškeré hodnoty jsou uváděny po tepelné úpravě)
1. hlavní hotové jídla
100 gr – porce
2. hlavní minutková jídla 120 gr – porce
3. ryby bez kostí
120 gr- porce
4. bezmasá jídla
500 gr – porce
5. přílohy
200 gr - 250 gr porce (dle druhu)
6. doplňková příloha
130 gr – porce (špenát, zelí, gril. zelenina atd…)

Cena za 1 x bezmasé hlavní jídlo + polévka = XX Kč včetně DPH
Cena za 1 x masové hlavní jídlo + polévka = XX Kč včetně DPH
Cena za 1 x minutkové hlavní jídlo + polévka = XX Kč včetně DPH

Seznam náhradních jídel (náhrada za dovydaný hlavní pokrm po 14.00)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

120 gr kuřecí smažený řízek s hranolky a malým míchaným salátkem
120 gr vepřový steak s žampionovým ragů s rýží
120 gr kuřecí steak s grilovanou zeleninou a bylinkovým bulgurem
120 gr vepřový steak s restovanými zelenými fazolkami na česneku a slanině, šťouchaný brambor
120 gr kuřecí steak s máslovou zeleninou, vařené brambory
120 gr smažené rybí ﬁlé s hranolky a domácí tatarkou
120 gr steak z vepřové krkovice s pečenou cibulí a jablky, mačkané brambory s bylinkami
120 gr vepřová játra na roštu s opečeným bramborem a domácí tatarkou
120 gr kuřecí steak obalený ve slanině, s opečenou kořenovou zeleninou a červenou řepou, hrášková rýže
120 gr smažené sýrové trojhránky se šunkou, hranolky a domácí tatarkou
400 gr špagety s boloňským ragů sypané sýrem
120 gr hovězí burger se slaninou a karamelizovanou cibulí s hranolky a domácí tatarkou
120 gr tortila s kuřecím masem, zeleninou a česnekovým dipem s hranolky
120 gr kuřecí špíz se slaninou, cibulí a ovocnou kari omáčkou a rýží
120 gr vepřový steak s pepřovou-smetanovou omáčkou, cibulové brambory
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Samoobslužný koloniál s teplým a studeným bufetem










otevřeno v pracovní dny (pondělí-pátek) od 7.00-16.00 (v případě večerního stravování prodlouženo do
19.00 hod.)
denně čerstvé pečivo
teplé snídaně (cca..4-5 druhů denně)
doplňkový prodej (sušenky, pochutiny, sladké a slané balené produkty)
balené sýry, uzeniny, paštiky atd….
minerální, slazené a neslazené vody (v různých velikostech)
samoobslužný proﬁ-automatizovaný kávovar Nespresso (kapsle ) včetně porcelánového a dalšího
inventáře
teplá bufetová střídající se nabídka (např.:domácí sekaná, klobásky, párečky, pečená žebra, pečené
kuřecí paličky, mini řízečky, domácí karbanátky, pečený paprikový bůček atd…)
studená bufetová střídající se nabídka (např.: domácí výroba plněných baget, domácí výroba chlebíčků,
domácí výroba majonézových salátů, domácí pizza produkty, domácí pomazánky)

Cenová úroveň sortimentu nepřesáhne standardní cenovou úroveň totožného sortimentu lokálních obchodů
a zařízení bufetového typu s domácími produkty.

Salónkový servis bez následné obsluhy




přizpůsobení se v čase určeným zadavatelem
je počítáno s průměrným počtem 10 akcí v průběhu 1 pracovního týdne (časová ﬂexibilita)
vlastní návrh salónkového servisu
1. voda Mattoni pet 0,5 l (neperlivá, perlivá, jemně perlivá) servírována se sklem, ledem a citronem.
2. Profesionální překapávač Bunn s dvěma konvicemi dohromady o objemu 4 l (káva je čerstvě
připravena a udržena v její nejvyšší kvalitě) Káva Lavazza s nezbytnými doplňky (mlíčka, cukry,
umělá sladidla) vše servírováno v porcelánovém servisu
3. Výrobník horké vody o obejmu 5 l (čaj Whittington v hedbávném pyramidovém sáčku
prezentované v dřevěné kazetě s nezbytnými doplňky) /cukry, medy, citrony, umělá
sladidla/, vše servírováno v porcelánovém servisu
4. Ovocné mísy (kusové a nekrájené ovoce , v případě zájmu lze připravit ovocné špízky atd..)
5. Slané pečivo (mini domácí pirohy různé náplně, mini domácí slaný šnek různé náplně)
/např.: šunka-sýr, slanina-cibule, uzené –zelí atd.../
6. Sladké pečivo -rozpečené mini francouzské pečivo (např.: mini máslový croissant, mini
rozinkový šnek, mini čokoládová rolka, mini koblížky atd…)

Na tento typ poptávky bude vždy předložena konkrétní cenová nabídka k odsouhlasení, s ohledem na počet
lidí a bližší speciﬁkaci. Po čase spolupráce najdeme jistý model občerstvení který bude vyhovovat
a můžeme ho podávat vždy stejný.
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Nadstandardní gastronomické akce
Bude servírováno vždy formou rautu dle požadavků zadavatele akce, poté bude vždy předložena konkrétní
nabídka k odsouhlasení.

Rekonstrukce
s ohledem na velký rozsah nutné rekonstrukce ve stávajícím provoze počítáme s rekonstrukcí
v maximální délce dvou měsíců od uvolnění stávajícího provozu
 náhradní stravování po dobu rekonstrukce
1. Řešení ve spolupráci s ﬁlmovým cateringem, kteří jsou plně vybaveni k výdeji jídel v terénu, v tomto
případě je však nutností propůjčit nám náhradní prostor, může být i venku k postavení jídelního stanu
a mobilního inventáře. Výběr by byl ze dvou jídel a jedné polévky a vše by se servírovalo v porcelánu
a na tácech včetně nerezových příborů jako je tomu dodnes.
2. Řešení výdeje jídel a polévek z mobilní výdejny, k tomu bychom potřebovali propůjčit prostor na
parkovišti, v tomto případě by bylo zákazníkům vydáváno jídlo do polystyrenových krabiček
s jednorázovými příbory a ubrouskem uřčených k odnosu na pracoviště. Výběr by byl ze dvou
hlavních jídel a jedné polévky


Fakturace a pokladní systém
faktura vystavena 1 x měsíčně s akceptací platebních podmínek (XX dní splatnost od doručení faktury)
současně s fakturou bude předložena jednotlivě a položkově speciﬁkace s přehledem odebraných jídel
a to u každého zaměstnance, dle elektronických karet zaměstnanců a jejich databáze
 zavazujeme se zajistit přefakturování konzumace generované prodejními automaty zákazníkovi, bude
zjištěno denní zpracování konzumace v našem pokladním systému, zavazujeme se k dokoupení jedné
čtečky na snímání karet
 odebraná jídla budou účtována prostřednictvím zaměstnaneckých karet, v našem pokladním systému
bude zavedena kompletní databáze veškerých ﬁnančních pohybů jednotlivých zaměstnaneckých karet
které budou předány při vyúčtování a k náhledu během provozu



Další informace a reference
potvrzujeme že máme dostatečnou kapacitu pro realizaci tohoto projektu, disponujeme s varnou
kapacitou na 3.000 jídel při 8 hod. provozu
 počítáme s uvedenou opcí na další výrobní provoz v Ostrově pro cca 200 zaměstnanců
Reference z provozu v Karlovarském kraji
1. provoz Cantina-Nostress (Krajský úřad)
2. provoz Cantina-Nostress (Vayrada)
3. provoz Cantina-Nostress (dovoz a výdej jídel v porcelánce v Loučkách)
4. závodní stravování WITTE Automotive Nejdek
Reference catering v Karlovarském kraji
1. Hejtmanství karlovarského kraje
2. Ředitelství krajského úřadu
3. Vojenské lesy
4. Lesy Loket a myslivecké akce
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Měsíční platby a investice
Provozovatel na své náklady zabezpečí měsíčně
1. veškeré energie námi spotřebované (teplo, plyn, voda, elektrická energie) dle měřících zařízení
2. nájemné pronajatých prostor (nebyla zatím uvedená výše)
3. vývoz směsného a komunálního odpadu
4. kompletní údržba pronajatých prostor
Provozovatel na své náklady zabezpečí jednorázově (investice)
1. vybavení celého provozu novým a moderním inventářem a zařízením (kuchyně, zázemí a odbytový
prostor)
2. veškerý porcelánový servis potřebný ke konzumaci teplých a studených jídel bude označen logem
partnera

Prozatímní předpokládaná výše investice pro tento projekt je cca 6-7 miliónu korun českých.

Požadavky a závěr
k přihlédnutí k rozsahu rekonstrukce a vyšší investice bychom požadovali smlouvu v době trvání 7 let
s obcí na další 3 roky
 součástí této nabídky přikládáme reálnou vizualizaci prostorů po rekonstrukci včetně konkrétního gastro
projektu
 vizualizace byla provedena společností Morix (akademický architekt Jaromír Pizinger)
 gastro projekt vypracovala společnost Hospimed (obchodní manager Marek Šiler)


Případová studie je zpracována jako vzorová spolupráce s potenciálním partnerem a není závaznou
nabídkou ani příslibem. Konkrétní podmínky případné spolupráce budou deﬁnovány konkrétní
smlouvou o spolupráci.

V Karlových Varech dne 24.1.2016
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Kontaktní údaje - Cantina Nostress
HM Gastro Group s.r.o.
Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 29161592
DIČ: CZ 29161592
E-mail: info@cantina-nostress.cz
www.cantina-nostress.cz
Mobil:420 733 103 489
Mobil:420 733 541 254

