
Oferta Świąteczna Spółdzielnia Socjalna „ OPOKA ” 
 
 
Święta Bożego Narodzenia to czas, który tradycyjnie spędzamy w gronie bliskich nam osób.  
Proponujemy zakup specjalnie dla Was przygotowanych paczek z domowymi przetworami i 

Lunch box. Kupując nasze produkty przyczyniasz się do ochrony miejsc pracy 35 osób 
niepełnosprawnych, pracujących w Spółdzielni OPOKA. Zapraszamy do skorzystania z 

naszej oferty świątecznej. 
 
 

Bądźmy blisko w tym wyjątkowym czasie. 
 

 
LUNCH BOX OBIADOWY I OPCJA / 49 ZŁ 

  

 barszcz czerwony z uszkami (5 sztuk) lub 
zupa  grzybowa z łazankami 

 karp smażony, ziemniaki, kapusta z 
      grochem 

 piernik świąteczny w polewie 100g lub 
strucla makowa 100g 

 

LUNCH BOX OBIADOWY II OPCJA / 53 ZŁ 

  
  barszcz czerwony z uszkami (5 sztuk) lub 
zupa  grzybowa z łazankami 
 łosoś, kasza gryczana ze śmietaną, 
surówka z burakiem i granatem 
 piernik świąteczny w polewie 100g  
 lub strucla makowa 100g 

 
LUNCH BOX NA ZIMNO / 54 ZŁ 

 

 śledzik tradycyjny z cebulką 200g 
 pasztecik z kapustą i grzybami ( 2 małe) 
 piernik świąteczny w polewie 100g lub 

  strucla makowa 100g 
 pasztet pieczony / schab ze śliwką 100g 
 sałatka jarzynowa 200g z pieczywem 

 
 
 



PACZKA DOMOWYCH PRZETWORÓW 

I OPCJA / 36,00 ZŁ 

 

sok domowy malina z lipą 300ml 

syrop domowy z kwiatu czarnego bzu 300ml 

cytrynki z imbirem 265g 
 

 

PACZKA DOMOWYCH PRZETWORÓW   

II OPCJA / 45,90 ZŁ 

 

 malina syrop domowy 300ml 

 powidła śliwkowe 265g 

konfitura z czarnej porzeczki 265g 

cytrynki w zalewie 265g 

 
 

PACZKA DOMOWYCH PRZETWORÓW 

   III OPCJA / 69,00 ZŁ 

 

malina syrop domowy 300ml 

owoce w czekoladzie 100g 

herbata malina z lipą 50g 

miód 265g 

cytrynki z rumem w zalewie 265g 
 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu! 

tel. 32 647 21 50 / 505 258 527 

mail: biuro@opokas.pl 
 

Zamówienia można składać pod wskazanym numerem telefonu do  10 grudnia. Termin 
dostawy ustalany jest indywidualnie z klientem. Ze względu na możliwości produkcyjne, 

prosimy o jak najwcześniejsze składanie zamówień. 
Nasze przetwory są pakowane w ekologiczne opakowania, udekorowane naturalnymi 

przyprawami i świątecznymi akcentami. Na specjalne życzenie możemy do paczki włożyć 
kartkę Świąteczną dostarczoną przez pracodawcę, opłatek świąteczny (koszt 2,00 zł). 

Istnieje możliwość zamówienia i dostarczenia paczek na wskazane adresy w formie usługi 
kurierskiej za dodatkową opłatą. 

 

mailto:biuro@opokas.pl

