
Restaurace stará lípa

Objednávejte na https://objednavky.stara-lipa.cz

Rozvoz kvalitních jídel domů i do kanceláře

Novinka pro všechny aktivní lidi, kteří dbají na svoji 
životosprávu nebo nemají v dnešní době jinou možnost 
stravování.

Nestíháte se v práci či doma najíst, nebo zajít na oběd? 
Restaurace jsou zavřené z důvodů vládních nařízení, 
nebo ostatní restaurace s okénkem jsou příliš daleko 
od vašeho zaměstnání či domácnosti? Nebo jen nemů-
žete najít restauraci, kde myslí při skladbě jídelního lístku 
na zdravou výživu? No tak do toho!

Hlavní jídla z naší restaurace jsou balena tak, aby si 
trvale udržela svůj vzhled, chuť a poživatelnost, např. 
se při dopravě nesmíchala omáčka s přílohou apod.

Samozřejmostí je dodržování všech hygienických 
stan dardů. K tomu používáme jednorázové plastové 
krabičky různých velikostí. Uvnitř jsou krabičky rozděleny 
na několik prostorů, do nichž je jídlo umístěno tak, 
aby se dostalo ke strávníkovi nepromíchané. Hotová jídla 
jsou určena k okamžité konzumaci, lze je též v krabičce 
ohřívat v mikrovlnné troubě, nebo uložit v lednici a kon-
zumovat večer společně s rodinou.

Jak si mohu jídla objednat? 

Je to velmi jednoduché – každý den od 15:00 lze 
na stránkách https://objednavky.stara-lipa.cz
vybrat a jednoduše objednat vámi vybraný počet jídel. 
Objednávat je možné do následujícího dne do 11:00. 
Do formuláře vyplníte potřebné údaje a o nic víc se 
nestaráte. A nebo telefonicky od 9:00 do 14:00 téhož 
dne na 601 227 277. Jídlo vám zdarma přivezeme v čase 
od 10:30 do 15:00 hodin. V 15:00 si již můžete objednat 
jídlo na následující den. Další možností je samo z řejmě 
také odvézt si hotové a zabalené jídlo z naší restaurace 
po vlastní ose.

To nejlepší na konec 

Platit u nás můžete v hotovosti a také stravenkami. 
Po domluvě můžeme také použít bezhotovostní platbu 
a domluvené období vždy fakturovat. Slibované nejlepší 
nakonec znamená, že každé dvacáté jídlo pro konkrét-
ní osobu Vám přivezeme ZDARMA. 

Celá parta naší Restaurace 
Stará Lípa Vám přeje dobrou chuť.

ROZVOZ OBĚDŮ 

Dovoz až k vám

ZDARMA


