O NÁS
• Bistro Svatoslavova je nový koncept moderních bister se zdravou gastronomií spadající do
rodiny OLIVE Food
• Společnost OLIVE působí na českém trhu od roku 2010, kdy začala provozovat příjemnou
restauraci OLIVE v Karlíně. Velmi rychle si získala svou klientelu díky zajímavým pokrmům z
mezinárodní kuchyně a to vše za velmi příznivé ceny. V roce 2014 OLIVE otevřela další
pobočky OLIVE zejména v kancelářských komplexech, ve velmi oceňovaných lokalitách po celé
Praze.
• Společnost OLIVE dále provozuje Business lunch restauraci Danubio, asijský koncept
NOODLE BAR a síť moderních kaváren.

FILOZOFIE OLIVE
• Naše kuchyně je založena především na denně čerstvých surovinách a naši kuchaři ze zásady
nepoužívají žádné polotovary. Sami si připravujeme všechny omáčky a základy, jako např. silný
vývar demi-glace. Touto filozofií jsme si již získali mnoho zákazníků na všech provozovnách.
Naši zákazníci totiž vědí, že za své peníze dostanou vždy čerstvé a kvalitní jídlo, které jim bude
chutnat. Důkazem je to, že většina z nich se k nám vrací každý den.

V ČEM JE KONCEPT OLIVE JEDINEČNÝ
• Je to především pestrost jídelníčku, kterou se odlišujeme od ostatních klasických „závodních“
jídelen.Víme, jak připravit jídlo tak, aby vás neomrzelo.
• Denní nabídka se bude skládat z tří teplých jídel, dvě masové a jedno vegetariánské, polévky a
do budoucna také ze salátového baru.
• Nad rámec běžné nabídky, vždy jednou za 2 až 3 týdny, se v týdenní nabídce, objeví zpestření
v podobě pokrmů z Asijské, mexické, středozemní nebo francouzské kuchyně.
• Od října bude spuštěn také doplňkový prodej snídaní, svačin a nápojů
• Součástí tohoto konceptu je i strategie zaměstnanců = šéfkuchař pochází z dané země dle stylu
kuchyně

UKÁZKOVÉ MENU
Úterý 4.9.
Polévka: Čočková
1. Smažené vepřové karbanátky, bramborová kaše, kyselá okurka
2. Kuřecí Stroganoff (kuřecí maso, smetana, okurky), basmati rýže
Bezmasé jídlo:
3. Čočková sekaná se švestkovou omáčkou, vařené brambory se
zeleninou
Středa 5.9.
Polévka: Uzený vývar s vejcem
1. Hovězí guláš s houskovým knedlík
2. Pečené kuřecí stehno na cibulce, vařené brambory sypané
pažitkou
Bezmasé jídlo:
3. Špagety Pomodoro (rajčata) sypané eidamským sýrem

Čtvrtek 6.9.
Polévka: Zeleninový krém
1. Krůtí medailonky s chřestovou omáčkou, šťouchané brambory
2. Trhané kuře na paprice, těstoviny
Bezmasé jídlo:
3. Kynuté borůvkové knedlíky sypané tvarohem a cukrem s přelivem
másla
Pátek 7.9.
Polévka: Dýňová
1. Gratinované brambory s kuřecím masem, tzatziki
2. Hovězí rajská pečeně podávaná s houskovým knedlíkem
Bezmasé jídlo:
3. Květákové placičky, vařené brambory, domácí tatarská omáčka

STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE A
STUDENTY
Bistro Svatoslavova nabízí pro rok 2018/2019 možnost stravování studentů a zaměstnanců škol
sídlících ve stejné budově za zvýhodněné podmínky:
Obědové menu – Hlavní jídlo, nápoj, polévka
Cena:
• Strávníci do věku 10 let za 74 Kč s DPH
• Strávníci od věku 11 let za 89 Kč s DPH

OBJEDNÁVÁNÍ A PODMÍNKY
• V OLIVE Food si zakládáme na osobním přístupu k našim zákazníkům, proto jsme pro Vás
připravili stručný přehled podmínek přihlašování a odhlašování obědů.
• Bohužel dodavatel objednávacího stravovacího systému není schopen zabezpečit jeho provoz
od 3. 9. tudíž první dva týdny bude probíhat objednávání obědů jinak, než od 10. 9. 2018.
• Od 10. 9. 2018 si budete moci vybrat pokrmy pro Vaše strávníky z pohodlí domova online.
Ohledně objednávání online dostanete email 6. 9. 2018. Na Vaši emailovou adresu bude odeslán
přístup, stejně tak ho dostanou naši klienti vytištěný.

OBJEDNÁVÁNÍ A PODMÍNKY
• Stravné se hradí dopředu a pouze bezhotovostně převodem na účet
• Číslo účtu je 867015002/5500 vedený u Raiffeisen bank jako indentifikaci platby budete
používat variabilní symbol Vaší registrace v systému, který obdržíte po registraci do systému.
• Hotovostní platby ani platby kartou na provozovně nejsou možné
• Pro výdej obědů je potřeba vlastnit ISIC kartu nebo univerzální čip, který je možné zakoupit za
110 Kč na naší provozovně. Čip je nevratný. V případě ztráty nebo poškození si můžete
zakoupti za stejnou cenu nový. Při zapomenutí se strávník před obědem obrátí na ved.provozu
a ta mu umožní objednaný oběd odebrat

OBJEDNÁVÁNÍ A PODMÍNKY
• Jídelní lístky jsou k dispozici na 14 dní dopředu a jsou zveřejněny vždy v úterý do 16:00.
• Můžete si vybírat ze tří variant vždy na celý týden dopředu. Uzavírka objednávek na
následující týden je vždy ve středu do 15:00.
• Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 12:00 na portále objednávání obědů. V
případě onemocnění si můžete oběd vyzvednout a odnést s sebou. Pouze v případě nemoci
ohlašování obědů vždy provádějte krátkou emailovou zprávou na email provozovny
Svatoslavova@olivefood.cz.
Ne telefonicky.

OBJEDNÁVÁNÍ PRO PRVNÍ TÝDEN
PROVOZU
• 3. 9. 2018 se klient v Bistru Svatoslavova můžete přijít zaregistrovat k odběru obědů.V čase od
7:30 do 12:00
• Vyplní připravený formulář s výběrem jídla od úterý 4. 9. do pátku 14. 9. 2018. Objednávku
doporučujeme tedy udělat i na druhý týden provozu a to z důvodu, že mohou být ze začátku
problémy s ovládáním objednávkového systému online. Obědy na druhý týden Vám poté budou
předvyplněny do online systému a na třetí týden si již objednáváte již online.
• Zálohová platba za oběd bude výjimečně vybírána v hotovosti v pondělí 3. 9. 2018 po
vyplnění formuláře na místě. Vezměte si sebou hotovost.

OBJEDNÁVÁNÍ PRO PRVNÍ TÝDEN
PROVOZU
• První týden = 4 obědy, druhý týden = 5 obědů, dohromady 9 obědů
• Klienti do 10 let celková cena 666 Kč s DPH (74 Kč porce)
• Klienti od 11 let celková cena 801 Kč s DPH (89 Kč porce)
• Po zaplacení zálohy bude vydán klientovi EET doklad.
• Zbytek kreditů za případně nevyčerpaný oběd bude nahrán na budoucí zákaznické konto v
systému. Odhlašování obědů bude probíhat elektronicky emailem.

V prvním týdnu provozu obdržíte podrobné informace
ohledně objednávání obědů online a zasílání zálohových
plateb.
Děkujeme

KONTAKTNÍ INFORMACE
Otevírací doba
Po - Pá 9:00 - 15:00
Provozovatel: La Patisserie s.r.o. IČO: 01559052
Provozovna: Svatoslavova 333/4, Praha 4
Tel: 770 176 219 (po, pá 09:00-15:00) email: svatoslavova@olivefood.cz
www.olivefood.cz

