


s chutí mezi řádky
Potěšte vaše zaměstnance a obchodní partnery 

neobyčejným cateringem, který má smysl.

Naši kávu pomohli upražit zaměstnanci s hendikepem.  
Pomohli také zadělat těsto a upéct dobroty v naší řemeslné 

pekárně.  Celkem jich u nás pracuje téměř 200.
Dáváme jim příležitost dokázat, že mohou být užiteční 

sobě i ostatním.

Ochutnejte a mezi řádky pomáhejte.



 náš tým OZP 
 petr &  lukáš  &  františek



Jak to probíhá?
 

    Náš tým složený ze dvou kluků s hendikepem  
a pracovním asistentem Lukášem přiveze suroviny  

a na dohodnutém místě, např. ve vaší zasedačce,  
připraví občerstvení.

  
Vše probíhá před zraky vašich hostů, kteří se tak “všemi 
smysly” mohou přesvědčit, co lidé s hendikepem dokáží.

Těšit se můžete např. na zdobení cupcaků
nebo alternativní způsoby přípravy kávy.  



Petr 

pro vás nazdobí
chleby z naší řemeslné 
pekárny bylinkami 
a čerstvou zeleninou.



františek
vám ukáže, jak připravit 
vynikající filtrovanou kávu
z naší pražírny
např. formou Chemex.



příprava filtrované kávy



hosté se nás MOHOU NA COKOLIV ZEPTAT



MENU



menu pro 10 lidí 
KANAPKY - 20 ks
různé druhy crostini - losos, vege, chorizo, trikolora caprese 
ovocný košíček

Mazané chleby - 10 ks
různé druhy, pomazánky a zdobení

Mini Cupcakes s ovocem/bezlepkové brownies - 20 ks

Naše domácí limonáda
borůvky / limetka

Filtrovaná káva
z naší pražírny na Šumavě

ČAJ Z ČERSTVÉ MÁTY





cena občerstvení
včetně DPH 15%

10 osob.............9 000 Kč  
 20 osob.............12 450 Kč   
30 osob.............15 900 Kč

PRO VÍCE OSOB VÁM rádi uděláme kalkulaci přímo na míru.

Možnost fakturace formou náhradního plnění.



ochutnejte...



A mezi řádky pomáhejte



o nás
Jsme skupina sociálních podniků Etincelle, která provozuje  

síť kaváren, bister a catering Mezi řádky.

Používáme kvalitní suroviny. Máme vlastní řemeslnou pekárnu, 
cukrářskou výrobu a receptury. Na Šumavě máme malou 

řemeslnou pražírnu výběrové kávy. Na farmě v Ledcích pěstujeme ovoce, zeleninu 
a bylinky a chováme zvířata.

Jsme držiteli ocenění EY společenský podnikatel roku 2018. 
Ve všech našich provozech dáváme příležitost pracovat lidem

 se zdravotním hendikepem. Celkem jich u nás pracuje více téměř 200.

Naše služby poskytujeme také formou náhradního plnění.



těšíme se navás



Kontakt: 
Lukáš Barek
manažer cateringu
T: 736190450
E: catering@meziradky.cz


