
 

 

Art’Impression Catering Sp. z o.o. z przyjemnością 

przedstawia Państwu swój najnowszy projekt o nazwie 

Art’Impression Box (AI BOX) 

Jest to znakomity CATERING DIETETYCZNY przeznaczony dla tych z 

Państwa, którzy cenią sobie wysoką jakość dobrze zbilansowanych 

posiłków na co dzień. 

W zapracowanym, rozpędzonym dniu, starając się godzić funkcję 

rodziców i opiekunów z obowiązkami zawodowymi, wielokrotnie 

wspieramy się produktami gotowymi lub żywieniem zbiorowym, 

które, jak sama nazwa wskazuje, nie zapewnia nam wymaganych, 

indywidualnych potrzeb zdrowotnych i światopoglądowych.  

Wychodzimy zatem naprzeciw Państwa potrzebom, 
uruchamiając projekt: 

AI BOX - CAŁODZIENNĄ DIETĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z PIĘCIU 

SMACZNYCH, ZBILANSOWANYCH POSIŁKÓW DLA CAŁEJ RODZINY. 

Parę słów o tym jak powstają nasze diety… 

W najwyższym stopniu dbamy o jakość używanych składników 

mając pod kontrolą ich pochodzenie, sposób przechowywania oraz 

transport. 

Pracujemy w strojach ochronnych, jednorazowych rękawiczkach, 

posługując się sprzętem sterylizowanym wielokrotnie podczas 

jednej zmiany. 

W związku z epidemią COVID-19 zaostrzyliśmy procedury kontroli 

zdrowia i higieny wśród naszych pracowników i dostawców. Każdy 

członek naszego personelu jest kontrolowany codziennie pod 

względem stanu zdrowia aby wyeliminować najmniejszą możliwość 

zakażenia żywności szkodliwymi bakteriami i wirusami.  



Jesteśmy świadomi, że prawdziwą odporność organizmu możemy zyskać dostarczając mu składników 

pełnowartościowych i zbilansowanych. Dlatego nasze diety produkujemy w większości z produktów 

pochodzenia ekologicznego. 

Wysokiej klasy doświadczeni specjaliści w zakresie dietetyki prozdrowotnej  przygotują dla Państwa 

menu spełniające potrzeby zarówno dorosłych jak i dzieci. Przez kilkanaście lat naszej działalności 

przyzwyczailiśmy naszych Klientów do wysokiej jakości zarówno jeśli chodzi o dostarczane produkty, jak i 

poziom obsługi oraz respektowanie indywidualnych potrzeb każdego z Państwa. 

Nasza nowa propozycja CATERINGU DIETETYCZNEGO może stanowić doskonałe rozwiązanie w sytuacji, 

gdy chcemy mieć stuprocentową pewność jakości i sterylności podawanych rodzinie codziennych posiłków. 

 Art’Impression Box to gwarancja dobrego smaku,  

zdrowia i witalności na co dzień  

Dietę dostarczymy Państwu prosto do biura- do odbioru w naszych kantynach pracowniczych i szkolnych 

lub pod inny wskazany adres. W ofercie znajdą się zarówno zestawy dla osób dbających o sylwetkę i dobre 

samopoczucie, jak również dla tych, którzy chcieliby uzupełnić codzienny intensywny trening o dobrej 

jakości białka i węglowodany pochodzące z naturalnych produktów.  

Nasze wieloletnie doświadczenie w żywieniu dzieci w każdym przedziale 

wiekowym zostanie w projekcie AIBOX wykorzystane dla zdrowia i wygody 

całej rodziny. Kupując dietę dla siebie, możecie Państwo również swoim 

pociechom zapewnić pyszne i zbilansowane posiłki 



A DLACZEGO WŁAŚNIE MY? 

Stanowimy zespół złożony z odpowiedzialnych, doświadczonych i pozytywnie zakręconych ludzi, dla których 

żywienie człowieka jest pasją. 

Są to zarówno wspaniali Szefowie Kuchni, wspierający ich ogromną wiedzą Dietetycy oraz przyjazna ludziom 

Obsługa Klienta. Grono osób pracujących od lat na rynku gastronomicznym i cieszący się ogólnopolską 
renomą. 

Jeśli chodzi o smak i zdrowie nie uznajemy kompromisów! 

Zamawiając posiłki u nas macie Państwo pewność, że zadbamy o ich wysoką jakość, różnorodność, 

dokładne zbilansowanie, a przy tym wszystkim wyrafinowany smak, który sprawi, że z 

niecierpliwością będą Państwo oczekiwać chwili otwarcia kolejnego posiłku. 

 

AREK 
SZEF KUCHNI AIC

JAREK 
SZEF KUCHNI CATERINGOWEJ

PATRYCJA 
DIETETYK

Życzę sukcesów w realizacji założonych

 celów dietetycznych!


Z wyrazami szacunku,


Ewa Spodarzewska 
Wiceprezes Zarządu AIC



 

 

 

DIETA KLASYCZNA

Warianty kaloryczne [kcal] : 1200, 1500, 1800, 2000

DIETA WEGETARIAŃSKA

Warianty kaloryczne [kcal] : 1200, 1500, 1800, 
2000

DIETA WEGAŃSKA

Warianty kaloryczne [kcal] : 1300, 1500, 1800, 2000

DIETA BEZGLUTENOWA

Warianty kaloryczne [kcal] : 1200, 1500, 1800, 2000


Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania!


Karolina 

tel. 600-458-649

Basia

kom. 601- 620-111


KONTAKT DO NASZYCH MENADŻEREK:


  e-mail: diety@ai-cateringwarszawa.pl


	Parę słów o tym jak powstają nasze diety…

