
Понеделник 
Пилешко филе с зелен фасул                            237 Ккал. 300гр.

Вторник 
Шаран с пъстра салата                                       281 Ккал. 350гр.

Сряда 
Миш маш с извара                                              295 Ккал. 350гр.
 

Четвъртък 
Свински дроб със зеленчуци                              281 Ккал. 350гр.

Петък
Пъстърва с елда и зеленчуци                             297 Ккал. 300гр.

Моля, заявете предварително Вашата поръчка за следващия ден.

0884 200 882/0884 200 884

ДОСТАВКА НА ХРАНА ДО ДОМА И ОФИСА

www.tempofoods.bg /0885 505 888
Пакетът е валиден от следващия ден на закупуването. Кутиите са включени в цената. Доставката се заплаща отделно. 
Ако към поръчката се заявят други продукти и сумата е не по-малко от 10 лв, доставката е безплатна.
При желание, клиент може да заяви за следващ ден допълнителна порция към пакета, 
(например за вечеря, която е на стойност 5 лв за бр)
Единични порции без закупен пакет, не се предлагат през сайта на Темпо фуудс. 
Ако клиентът не се възползва от меню в конкретен ден от предплатения пакет без предварителна заявка, сумата не 
се възстановява и не може да се изразходва в следващ ден.
Конкретно хранене, пропуснато от предплатения пакет може да се измества в последващ ден само с предварителна 
заявка един ден по-рано.

РЕДУЦИРАНО 

ДИЕТИЧНО МЕНЮ

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 22,50лв

09.10.17 - 13.10.17

* Съдържание на алергени, съгласно регламент 1169/2011 за храните произведени в нашия обект.

 

* шаран

* пъстърва

* извара



Понеделник 
Мусака с тиквички и телешка кайма                    284 Ккал.350гр.                  

Вторник 
Шаран с пъстра салата                                        281 Ккал. 350гр.

Сряда 
Елда с извара и зеленчуци                                  300 Ккал. 400гр.
  

Четвъртък 

Петък
Макарони с риба тон и зеленчуци                       261 Ккал. 350гр.
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Моля, заявете предварително Вашата поръчка за следващия ден.

0884 200 882/0884 200 884

ДОСТАВКА НА ХРАНА ДО ДОМА И ОФИСА

www.tempofoods.bg /0885 505 888
Пакетът е валиден от следващия ден на закупуването. Кутиите са включени в цената. Доставката се заплаща отделно. 
Ако към поръчката се заявят други продукти и сумата е не по-малко от 10 лв, доставката е безплатна.
При желание, клиент може да заяви за следващ ден допълнителна порция към пакета, 
(например за вечеря, която е на стойност 5 лв за бр)
Единични порции без закупен пакет, не се предлагат през сайта на Темпо фуудс. 
Ако клиентът не се възползва от меню в конкретен ден от предплатения пакет без предварителна заявка, сумата не 
се възстановява и не може да се изразходва в следващ ден.
Конкретно хранене, пропуснато от предплатения пакет може да се измества в последващ ден само с предварителна 
заявка един ден по-рано.

РЕДУЦИРАНО 

ДИЕТИЧНО МЕНЮ

ЦЕНА НА ПАКЕТА: 21лв

16.10.17 - 20.10.17

* Съдържание на алергени, съгласно регламент 1169/2011 за храните произведени в нашия обект.

Свински дроб със зеленчуци                              281 Ккал. 350гр.

* шаран

* извара

* риба тон, глутен
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