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                                                                                                                                             Úvodník 
 
Rettigovka – restaurace, kde se nejenom zdravě vaří, ale která nabízí mnohem víc. Kromě toho, že se zde 
hosté mohou každý den dobře najíst, rozšířila své služby o rozvozy obědů, cateringové služby a oslavy na 
klíč. Pracují zde lidé s různými druhy postižení a dělají své maximum, aby byli hosté spokojeni. Přijďte se 
podívat! 

 
 

S LÁSKOU KE SVÝM BLÍZKÝM 
 
50! Bude mi 50! A oslavím to jak se patří. Už se těším, pozvu příbuzné, i 

sestřenici Julču, kterou jsem neviděla snad 5let. Jo, a taky Danu, spolužačku 

ze střední. Možná bych měla i Standu s rodinou, sice se moc nevídáme, ale 

kulatiny, to je důvod….Ježkovy voči, ještě Markétu připište na seznam 

hostů, ta by vyváděla, nebýt u toho. A taky Davida. A Karla s rodinou. A 

Martina s přítelkyní... a taky… a ještě… A koukám, že nás bude! To zase 

budu 14 dní dopředu shánět, nakupovat, péct…A v den oslavy budu úplně 

hotová. Že bych tu padesátku jen tak přešla a nic neslavila….? 

Taky vám chodí podobné myšlenky hlavou, když chystáte rodinnou oslavu, 

narozeniny, velké setkání s přáteli? Komu ne! Vždycky je radost, mít kolem sebe blízké, popovídat si, připít 

si sklenkou vína na shledání. Ale taky musí být co podat, že. Oslava bez dobrého jídla není oslava. Jenže! 

Té práce kolem. Dneska korpusy, zítra krém, tyhle rohlíčky musí tři dny uležet, a pomazánka na chlebíčky 

musí být naopak čerstvá…Toho plánování, shánění příprav! Vždyť to znáte! 

 

Hoďte starosti s jídlem za hlavu a bavte se! „To se vám řekne, 

ale jak to udělat? Ono se to samo neupeče, nenamíchá, 

nenamaže!“, říkáte si. Samo ne, to je pravda. Ale cateringový 

tým z Rettigovky rád udělá vše za vás. Stačí si objednat. Umí 

několik druhů chlebíčků, klasické i netradiční obložené mísy, 

rolády sladké i slané, řezy, dorty. Cokoliv si řeknete. Máte 

speciální přání? Držíte dietu? Jste vegetariáni? Ani to není 

problém. 

 

 I BUSINESS PROCHÁZÍ ŽALUDKEM 
 
A co Vy, pane šéfe? Budete si přát na meeting 

s obchodními partnery catering, aby viděli, že si jich 

vážíte? Nebo pořádáte každoroční posezení se 

zaměstnanci a chcete jim udělat radost něčím 

dobrým? Připravujete u vás ve firmě školení a chtělo 

by to coffee break v půlce?  Plánujete několikadenní 

konferenci a je třeba kompletní servis snídaně – 

svačina - oběd – raut? I tohle v Rettigovce umíme a 

máme s tím zkušenosti. Vše pro vás připravíme i 

s posezením přímo u nás, nebo dovezeme, kam si budete přát. 

Občasník restaurace  
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OBĚDY NA KOLECH 
Klidně zůstaňte sedět v kanceláři. Kola totiž máme my! A to hned čtyři. Díky příspěvku Pardubického kraje 

jsme si koupili nové auto a můžeme vám tak dovážet obědy, dezerty či odpolední svačinu „až pod nos“.  

Z našeho jídelníčku si stačí vybrat, na co máte ten den chuť a zavolat k nám do Rettigovky do 9:30. A vaši 

kolegové v práci mohou totéž. Teplé jídlo budete mít na stole kolem poledne. 

OSLAVA BEZ ÚKLIDU 
Kdo by to neznal! Sejde se pár lidí, někdy i víc než pár, dobře se najedí, něco se vypije, poděkují za pěkné 

setkání a odcházejí. A co Vy? Nejradši byste si sedli, dali si nohy nahoru a nechali doznít všechny zážitky. 

Co to ta Jana říkala o Petrovi? Jo, a byl jsi tu, když Honza zpíval tu lidovku? Proč byl Matěj takový 

zaražený…. Jenže na to není čas!!!! Je potřeba uklidit, umýt nádobí, vytřít, vyluxovat.  

Nebo ne? Rettigovka vám nabízí 

oslavy na klíč. Připravíme občerstvení 

i prostory u nás v restauraci. Už jsme 

u nás měli kulatá jubilea, dětské 

oslavy a dokonce i svatbu. Po veselí 

můžete jít domů a o nic se nestarat. 

No nezní to hezky? 

 

 

 

 

JAK SI MÁM OBJEDNAT? 
 
Zaujala vás naše nabídka? To jsme rádi! Chtěli byste si nechat udělat oslavu na klíč? Připravit catering na 

vaše obchodní jednání? Dát si udělat občerstvení na rodinné 

setkání? Dovézt si oběd na pracoviště? 

Neváhejte a zavolejte nám, nebo se k nám rovnou stavte 

domluvit. Sídlíme na ulici Mařákova 280. 

A telefon k nám: 775 534 977 

 

Podívejte se na náš web www.rettigovka.eu a zjistěte, co 

nabízíme. Ve fotogalerii zase můžete zkouknout fotky z akcí, 

kde jsme občerstvení připravovali v minulosti. 

 

Také máme facebook, kde vás pravidelně zásobujeme 

novinkami, fotkami a rádi vám zde cokoli zodpovíme. Stejně 

tak na emailu komunike@email.cz 

 
 

 

I letos si můžete objednat vánoční 

cukroví z Rettigovky. Sledujte nabídku 

na našem webu a facebooku. 

 

http://www.rettigovka.eu/

