
Impulsado por:

ak bultzatua

Ogitartekoak, sandwichak & croissantak:

• Txapatatxoa urdaiazpiko iberikoarekin eta 
tumakarekin. 

• Txapatatxoa indioilar urdaiazpikoarekin, 
ahuntz gaztarekin, perretxikoekin eta tipula 
karamelizatuarekin.

• Patata tortillazko flautatxoa.
• Urdaiazpiko iberikozko flautatxoa piper 

berdeekin.
• Etxeko ogitarteko begetala.
• Hazidun ogia atun eta piperrekin.
• Hazidun ogia parrillan eginiko oilaskoarekin 

eta barazki erreekin.

• Surimi, arrautza eta York urdaiazpikozko 
sandwicha. 

• Etxeko sandwich begetala.
• Atunaz eta pikillo piper saltsaz eginiko 

sandwicha. 
• Oilasko, errukula eta gazta urdinezko 

sandwicha.
• Barazki errez eta humusaz eginiko sandwicha.
• Croissant mistoa (urdaiazpikoa eta gazta).
• Izokin eta gazta-kremazko croissanta.
• Etxeko croissant begetala.
• Parrillan eginiko oilasko croissanta piperrekin.
• Indioilar eta sagar croissanta.

Banakako box bakoitzak berak dakar kontaktua saihesteko eta 
segurtasuna bermatzeko behar den guztia. Barruan dakartza entsalada bat, 

pintxo eta ogitarteko sorta bat eta etxean eginiko postreetako bat, 
ahaztu gabe zapiak, olio-ozpinak edo mahai-tresnak. 

Box-a osa dezakezu freskagarriekin, urarekin edo ardoarekin.

Banakako lunch box-ak

Postreak:
• Jogurt kopa fruitu gorrien marmeladarekin.
• Natilla kopa cookie hautsarekin.
• Sasoiko fruta freskoen terrina.
• Azenario eta fruitu lehorrez eginiko tarta.
• Txokolate eta intxaur brownie-a.
• Cheese cake tarta.

Edariak:
• Ur botilatxoa.
• Freskagarria (lata) + 0,50 €.
• Garagardoa (botilatxoa) + 0,50 €.
• Ardo ondua (37 cl-ko botilatxoa) + 1,00 €.

Entsalada ontzia:
• Etxeko entsalada mistoa (letxuga desberdinak, Cherry tomateak, atuna, olibak eta tipulina).
• Cesar entsalada (letxuga desberdinak, oilasko zatiak, olibak, antxoak, ogi txigorkiak eta gazta).
•  Pasta entsalada (letxuga desberdinak, hiru koloreko pasta, artoa, olibak, arrautza, atuna 

eta pestoa).
•  Arroza eta kinoa, barazkitxoak, oilaskoa eta Romescu saltsa.
•  Garbantzu entsalada (letxuga desberdinak, garbantzuak, Cherry tomateak eta piperrak).
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ak bultzatua

• Lunch box zerbitzu guztiek dakartzate:
• Behin erabiltzeko mahai-tresnak eta musuzapiak (konpostagarriak).
• Banakako ozpin-olioa entsaladarentzat.
• Materiala eraman, muntatu eta jasotzeko zerbitzua (eskatzen bada).

• Box lunch zerbitzu motak::
• Zerbitzatu eta jaso gabe: material guztia bezeroaren altzarietan kokatzen da.

• Zerbitzatu gabe eta jasotzeko zerbitzuarekin: material guztia mahaien gainean jartzen 
da: mantelak, ontziak, dekorazioa… Adostutako orduan jasotzen da dena.

• Gure kartako prezioek aplikatuta dute BEZa.

• Gutxieneko eskaera 10 lagunentzat. Gutxiago behar izanez gero, aurrekontu bat egingo da.

• Etxerako entregak Bizkaian. Eramateko gastuak doan 100 €-tik gorako eskaerentzat, eta 
6 € hori baino gutxiagoko eskaerentzat.

• Entregatzeko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara, disponibilitatearen 
arabera.

• Eskaerak 72 ordu lehenago egin behar dira zerbitzua bermatu ahal izateko.

• Zerbitzua eman baino 24 ordu lehenago jakinarazi behar da behin betiko mahaikide kopurua.

• Zerbitzua kontratatzeko orduan, eskertuko genizuke gure lantaldeari esango bazenio zein 
zerbitzu nahi duzun. Horrela gai izango gara mahaikideen espektatibak betetzeko.

• Gure zerbitzu-taldeak baloratuko du beharrezkoa den aurretik bisita bat egitea zerbitzua 
emango den tokira, egokia den egiaztatzeko.

• Baliteke zerbitzuan APNABI LAN elkarteko eguneko arreta programako pertsonek 
parte hartzea, Bizkaiko Autismoaren Espektroko Nahasteak (AEN) dituzten pertsonen 
gizarteratzea eta laneratzea sustatzera bideratutako prestakuntza-ekintzen parte bezala.

• Aurrekontu honek onartzen du zerbitzuaren hasiera-ordua 30 minutura arte atzeratzea. 
30 minututik gorako atzerapenek aurrekontu honetako baldintzak aldatzen dituzte, eta 
amaierako fakturari gehituko zaizkio langile-gastuen kontzeptuan.


