Szanowni Państwo, nazywamy się Domowy Obiadek (Secret Garden Group) i dziękujemy za
Wasze zaufanie. W nadchodzącym roku będziemy odpowiedzialni za żywienie Waszych
Dzieci

Domowy Obiadek to:
Doświadczenie- od ponad 14 lat dostarczamy posiłki do szkół i
przedszkoli w Poznaniu i okolicach.
Profesjonalizm 
- nasza kuchnia to wykwalifikowany zespół
i nowoczesne wyposażenie.
Bezpieczeństwo 
- nad jakością naszych dań czuwa codziennie szef
kuchni i dietetyk
Kuchnia i transport - 
dania przygotowujemy w kuchni centralnej, na
ulicy Grunwaldzkiej 640 w Plewiskach i dostarczamy własnymi,
przystosowanymi do transportu żywności samochodami

Brak dopłat 
- za diety specjalne np bezglutenową czy bezmleczną

Napoje gratis- do każdego zestawu obiadowego i dania głównego

Wygodne zamówienia - posiłki można zamawiać nawet do godziny
8:30 w dniu dostawy
Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
opiekunowie: Dietetyk Marta Waligóra tel. 668-51-566 w środy w godzinach 12 -14 e-mail:
marta.waligora@domowyobiadek.pl
oraz
Borys Baran tel. 735-915-169 poniedziałki w godzinach od 12 do 14; e-mail:
borys.baran@domowyobiadek.pl
(odpowiadamy na e-maile w ciągu 48h).

Dla Państwa wygody posiłki będzie można zamawiać na trzy sposoby:
Poprzez aplikację zamowposilek.pl - szczegółowa informacja znajduje się poniżej:
Szanowni Państwo,
Od 01.08.2019 wprowadzamy nowy, system zamawiania posiłków - www.zamowposilek.pl.
Rejestracja jest już uruchomiona. Aby się zarejestrować prosimy kliknąć tutaj lub skopiować
poniższy link do przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub
Safari):
https://bit.ly/2KHI0cw
Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej:
https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration
Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby
otworzyć):
jak się zarejestrować: https://youtu.be/mVUF8pUVsQM
jak płacić i zamawiać posiłki: https://bit.ly/2J7o0xz
Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki należy
najpierw dokonać wpłaty zaliczki a potem złożyć zamówienie.
Posiłki na cały kolejny tydzień należy składać do godziny 22:00 w piątek w tygodniu
poprzedzającym dostawę przykład: posiłki na tydzień .od 02.09 do 06.09 należy złożyć
do godziny 22:00 w piątek 30.08.
Posiłki można odwoływać do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dostawę,
niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejny okres rozliczeniowy.
W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi
Klienta bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij
wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

