
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání

Nabídka ověřených

sociálních podniků

CATERING



Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům - Strategické zadávání veřejných zakázek je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu je  CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

www.sovz.cz

TESSEA zastřešuje sociální podniky a podporovatele sociální ekonomiky z celé ČR. Podporuje své členy 

a zároveň je partnerem pro stát a další instituce. Přispívá k posílení sektoru sociálního podnikání jako 

sociálně, enviromentálně i ekonomicky přínosné oblasti české ekonomiky. K tomu využívá svoji 

expertízu, která se opírá o dlouholeté praktické zkušenosti svých členů.

www.tessea.cz

Odpovědné
     veřejné zadávání

LinkedIn TESSEA ČR, z.s.

odpovedneverejnezakazky



Seznam sociálních podniků - CATERING

Kavárna a bistro Modrý domeček

Aranžerie

Kavárna Bílá vrána

ENVIRA - Zdravá jídelna

ENVIRA Zahradnictví

Ethnocatering

Mezi řádky

Fair & Bio pražírna

Pastafidli

Dobroty s příběhem

Naturpark 12

Cafe Therapy

Tichý catering

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27



Kavárna a bistro 

Modrý domeček
Catering pro konference, semináře, školení a workshopy

Kavárna modrý domeček

Náruč, z. s.

Marie Hrdá 

+420 603 527 854, +420 702 049 050

marie@spoleknaruc.cz

www.modrydomecek.cz 



Kavárna a bistro 

Modrý domeček

Coffee/office break

slané a sladké občerstvení, teplé i studené nápoje 

Nabízíme možnost vegetariánské, veganské 

a bezlepkové varianty většiny jídel.  Pracujeme 

s lokálními surovinami a dodavateli.

Raut 

studený bufet – předkrmy, chlebíčky, sezónní 

zeleninové a ovocné saláty

 teplý bufet – tradiční jídla, speciality světové 

kuchyně, polévky

 sladký bufet – minidezerty, klasické české koláče, 

lehké krémy s ovocem 

 pečivo – rautové banketky, houstičky, chleby 

a focaccie z vlastní pekárny

 nápoje – fair bio káva a čaj, domácí limonády, 

moravská vína a destiláty

výzdoba z lokálních květin

b ezpečný balený catering podle specifických 

hygienických požadavků a pravidel

b oxy s občerstvením na on-line meeting max. 

20 osob - region Praha

e kologická likvidace odpadů

Další služby

 

200 osob při samoobslužném coffee breaku a rautu

100 osob při rautu s kompletní obsluhou

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



Aranžérie

Květinové služby na míru podle zadání 

a druhu kulturní/společenské akce.

Aranžérie

Společnost E/ Czech Epilepsy Association, z. s.

Tereza Chvalová

+420 724 913 712

info@aranzerie.cz 

www.aranzerie.cz 



ARANŽÉRIE

dodání květin

zajištění plného květinového servisu 

uspořádání firemního květinového workshopu 

nebo teambuldingu

Další služby

 

květinová výzdoba není omezena počtem 

hostů 

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání

Rauty a společenské akce 

květinové dekorace

květiny na rauty

květiny na středové stoly

výzdoba interiérů

pugety 

tématické květinové dekorace



Kavárna 

Bílá vrána
Cateringové služby pro široké spektrum subjektů 

od velkých firem po festival Jeden svět

Kavárna Bílá Vrána

Pohoda z.ú.

Ing. Barbora Chomátová

+420 777 913 411

provozni@kavarnabilavrana.cz

www.kavarnabilavrana.cz  

BÍLÁ  
VRÁNA
pohodová kavárna  
a catering



 

 

Kavárna 

Bílá vrána

Coffee/office break

domácí dorty, koláče, záviny, bulky, 

bagetky plněné dle přání zákazníka

Většinu našich výrobků je možné objednat 

v bezlepkové, vegetariánské či veganské variantě. 

Všechny dorty, buchty a koláče si vyrábíme sami.

Rauty 

snídaně - obložené mísy, vajíčka, 

domácí koláče, sendviče

obědy a večeře - dle denní nabídky, 

možno i vegetariánské 

brunche - domácí quiche, bagely, ciabatty, 

dorty, koláče a domácí dezerty

studený i teplý bufet - kanapky, tartaletky, 

tortilky, mísy, jednohubky, saláty, řízečky

sladký bufet - čokoládové a tvarohové řezy, 

tiramisu, pana cotta, ovocné košíčky, 

jablečný závin atd.

 nápoje - káva z Fair & Bio pražírny, čaj, voda, 

domácí limonády, džusy, možno objednat 

i alkoholické nápoje

možnost obsluhy, na které se podílejí i lidé 

s mentálním postižením

možnost dodání recyklovatelného ekologického 

nádobí

možnost objednání boxů s občerstvením

možnost závozů

Další služby

 

10 až 400 lidí s obsluhou

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



ENVIRA 

Zdravá jídelna
Zdravá jídelna na Toulcově dvoře, 

catering pro firemní a soukromé akce

Envira - Toulcův dvůr

ENVIRA, o.p.s.

Jitka Vlčková

+420 777 838 452

vlckova@toulcuvdvur.cz

www.envira.org



ENVIRA 

Zdravá jídelna

Nabízíme vegetariánské, veganské, bezlepkové 

i bezmléčné varianty občerstvení, které připravu-

jeme z čerstvých, sezónních a lokálních surovin. 

Zelenina je vypěstovaná našimi zahradníky.

Nepoužíváme polotovary ani palmový olej.

Rauty 

studený bufet - chlebíčky, kanapky, 

obložené bagetky, párty řízečky, quiche, 

zeleninové, ovocné, sýrové a uzeninové mísy

sladký bufet - moučníky, muffiny, koláčky

pečivo - domácí housky

výzdoba z námi vypěstovaných květin 

a sezónních dekorací

Další služby

 

 100 až 150 osob (dle objemu zakázky) 

při samoobslužném rautu

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



ENVIRA 

zahradnictví
Květinové aranže na výzdobu interiérů

Envira - Toulcův dvůr

ENVIRA, o.p.s.

Ing. Iveta Kuráňová

+420 773 838 486, +420 608 829 884

zahradnictvi@toulcuvdvur.cz

www.envira.org



ENVIRA 

Zahradnictví

Náš provoz je maximálně ekologický, areál 

Toulcova dvora má certifikaci Přírodní zahrada. 

Nepoužíváme žádné pesticidy ani umělá 

hnojiva. Pěstujeme lokální květiny, byliny 

a zeleninu přímo zde v areálu Toulcova dvora.

Rauty a společenské akce

vázané kytice - vážeme přírodní dárkové 

kytice a během letní sezóny jsou květiny 

z naší vlastní produkce z Toulcova dvora 

vypichované květinové nádoby - tvoříme 

květinové aranže do nádob

vázané věnce a sezónní dekorace - z květin 

a přírodnin tvoříme dekorace dle ročních 

období

slané i sladké občerstvení z čerstvých, 

sezónních a lokálních surovin z naší Zdravé 

jídelny

jedlé květy na přízdobu pohoštění z naší 

Zdravé jídelny

Další služby

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



Ethnocatering

Netradiční catering s chutí exotiky, autentické pokrmy 

s vůní celého světa. 

Ethnocatering

InBáze z.s.

Barbora Děcká

+420 739 619 742

info@ethnocatering.cz

www.ethnocatering.cz  



Ethnocatering

Coffee/office break

občerstvení včetně nápojů během pracovních 

setkání a seminářů

 

malé akce od 10 osob, 

samoobslužné i s kompletním servisem

velké akce do 200 osob, 

samoobslužné i s kompletním servisem

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání

Naši kuchaři a kuchařky jsou cizinci, kteří z různých 

důvodů přišli hledat nový domov do Česka. Mají 

velké duševní bohatství – skvělou znalost své domácí 

kuchyně. 

Rauty 

studený a teplý bufet - široká škála unikátních 

hlavních chodů, vkusných kanapek, zeleninových 

salátů a dezertů včetně nealkoholických 

(fairtradová káva a čaj, domácí limonády a mošty) 

i alkoholických (české pivo a tradiční moravská 

i netradiční zahraniční vína) nápojů pro oficiální 

i neformální společenské události 

konference - celodenní občerstvení včetně 

kompletního zajištění nápojové servisu

nabízíme jídla masová, vegetariánská, veganská 

i bezlepková. Vyjdeme vstříc vašim gurmánským 

přáním a požadavkům 

kompletní cateringový servis

květinová výzdoba

zapůjčení veškerého inventáře 

ekologická likvidace odpadů

Další služby



MEZI ŘÁDKY 

CATERING
Komplexní služby cateringu na míru v interiérech 

i exteriérech

Etincelle, o.s

Etincelle, o.s.

Lukáš Barek

+420 736 190 450

catering@startujeme.cz

www.etincelle.cz



MEZI ŘÁDKY

CATERING

Coffee/office break

slané a sladké občerstvení, teplé i studené nápoje

V rámci skupiny Etincelle spravujeme také 

Ledeckou farmu. Snažíme se maximalizovat 

využití vlastní produkce zeleniny, ovoce 

a bylinek. S veškerými odpady z výroby 

nakládáme ekologicky a zodpovědně. 

Rauty 

teplý bufet

studený bufet

dorty a cukrářská výroba

pečivo z vlastní řemeslné pekárny

ovoce

nápoje - káva z naší pražírny, naše sirupy

ekologická likvidace odpadů z akce

zajištění kompletního gastroinventáře

pojízdný foodtruck

Další služby

 

 catering zajišťujeme pro velké skupiny lidí, 

konkrétní možnosti záleží na struktuře 

poptávaného cateringu

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



Fair & Bio pražírna

Férová káva do kanceláře a kávový catering 

Faír & Bio pražírna

Fair & Bio, družstvo

Martin Třešňák

+420 734 178 197

prazirna@fair-bio.cz

www.fair-bio.cz



Fair & Bio pražírna

Káva do kanceláře

fairtradová bio káva podle způsobu přípravy 

(filtrovaná, espresso, moka a french press) 

včetně dodání kávového příslušenství

Nabízíme vysoce kvalitní kávy odrůdy arabica 

z pěstitelských družstev Latinské Ameriky, 

Afriky a Asie. Všechny naše kávy mají certifikaci 

Fairtrade a drtivá většina je bio. Fair trade 

umožňuje pěstitelům uživit se vlastní prací 

za důstojných podmínek.

Kávový catering 

fairtradová bio káva od baristy

fairtradové bio čaje a horká čokoláda

doplňkový fairtradový sortiment 

(cukrovinky, čokoláda, kakao, sušené ovoce, 

osvěžující nápoje)

dárkové sety s kávou a dárkové sety na míru

dodání ve vratných obalech

servis kávovarů

možnost nabídky občerstvení ke kávovému 

cateringu

Další služby

 

 500 hostů v rámci kávového cateringu

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



PASTAFIDLI
Výrobce čerstvých tj. nesušených těstovin, 

vyráběných ze semolinové mouky

Pasta Fidli

Pastafidli, s.r.o.

Helena Cyrnerová

+420 602 592 103

helenapastafidli@gmail.com

www.pastafidli.cz



PASTAFIDLI

Nabízíme pouze námi vyrobené produkty čerstvé 

tj. nesušené těstoviny. Naše výrobky dodáváme 

zabalené s expirací 9 dní, musí být uschované 

v chladu. 

Rauty 

čerstvé tj. nesušené těstoviny - vyrobené 

ze semolinové mouky

základní tvary těstovin - špagety, tagliatelle, 

penne, polévkové nudle, casarecce, lasagne, 

atd.

ochucené čerstvé těstoviny - špenátové, 

s medvědím česnekem, s červenou řepou, 

atd. 

ravioli - dýňové, bazalkové, s medvědím 

česnekem, s vepřovým masem 

bramborové knedlíky a noky

pesto - bazalkové, peperoncini, se sušenými 

rajčaty, s medvědím česnekem a provensálské

dodáváme po celé ČR

Další služby

 

 jsme schopni vyrobit jednorázově až 1 000 kg 

těstoviny, raviol či noků

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



Dobroty 

s příběhem 
Nakládané sýry, utopenci a kvašená zelenina do obchodů, 

kaváren, vináren, restaurací a dalších gastro zařízení

Dobroty s příběhem

Portus Praha, s.r.o.

Michal Perna

+420 601 106 060

bistro@dobrotyspribehem.cz

www.dobrotyspribehem.cz



Dobroty 

s příběhem 

Občerstvení připravujeme ve spolupráci 

s dalšími sociálními podniky, takže můžeme 

zprostředkovat i produkty z jejich nabídky. 

Rauty 

studený bufet - nakládané sýry, utopence, 

různé druhy kvašené zeleniny a kimchi

teplý sortiment - grilované sýry, 

těstoviny Pasta Fidli

nápoje - pivo z pivovaru Neratov, 

káva z Fair & Bio pražírny

svoz oleje, který zbyde z našich nakládaných 

sýrů

ekologický sběr odpadu

jednorázové plně rozložitelné eko příbory 

a talíře

Další služby

 

 200 hostů při samoobslužném rautu 

100 osob s kompletní obsluhou 

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



NATURPARK 12

Profesionální kávový catering pro vaše akce 

- venkovní i vnitřní prostory, káva do kanceláře

Revenium, z. s.

Hana Potměšilová

+420 724 073 027

hana.potmesilova@revenium.cz

www.naturpark12.cz

Pražírna NATURPARK 12



NATURPARK 12 

Coffee/office break

teplé i studené nápoje, studený bufet, 

dárková balení potravin 

Od nás získáte 100 % výběrovou jednodruhovou 

arabiku. Klademe důraz na to, aby káva měla 

svůj jasný původ a důležitá je pro nás i etická 

stránka, férová odměna a podpora místní 

komunity. 

Rauty 

profesionální kávový catering - venkovní 

i vnitřní prostory

káva do kanceláře

květinová výzdoba

ekologická likvidace odpadů

Další služby

 

 350 hostů v rámci kávového cateringu

 100 hostů při samoobslužném coffee breaku

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



Cafe Therapy
Kompletní cateringové služby pro akce 

typu konference, semináře, svatby, festivaly, 

firemní večírky 

Cafe Therapy

SANANIM Charity Services s.r.o.

Samuel Bachmann

+420 605 486 884

therapy@sananim.cz

www.cafe-therapy.cz



Cafe Therapy

Coffee/office break

coffeebreaky s vlastním pečivem 

Vše se závozem a personálním obsazením. Itinerář 

a mobiliář je součástí nabídky. Spolupracujeme 

s dalšími sociálními podniky (např. Pasta fidli, 

pivovar Chříč, Fair & Bio pražírna, aj.).

Rauty 

teplý bufet

studený banket

sladký koutek

festivalové nabídky - pípa, gril, kávovar 

a veškeré vybavení pro běžné aktivity tohoto 

typu 

vybavení pro servírování

vlastní výroba surovin

prostory naší restaurace včetně konferenční 

místnosti

čokoládová fontána

kompletní zavážka

stany, aj.

Další služby

 

500 při samoobslužném cofeebreaku

500 osob při kompletním rautu s obsluhou

100 osob přímo u nás v restauraci s kompletní 

obsluhou včetně nabídky konferenční místnosti

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání



Tichý catering

Neslýchaně zajímavá nabídka cateringových služeb 

a občerstvení 

Tichý svět

Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Iva Obdržálková

+420 725 451 856

objednavky@tichacukrarna.cz

www.tichycatering.cz



Tichý catering

Produkty jsou také dostupné v bezlepkových 

i veganských variantách. 

Rauty

sladké dobroty - klasické cukrářské výrobky 

jako od babičky i podle aktuálních trendů

slané dobroty - domácí plněné banketky, 

slané koláče, finger food, teplé polévky

nápoje - filtrovaná káva Bio Honduras, výběr 

čajů a doplňkový sortiment dle domluvy

slané i sladké občerstvení

teplé i studené nápoje 

Závoz občerstvení

 

200 osob při objednání závozu

 120 osob při cateringových službách 

s kompletní obsluhou

Počet hostů 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Odpovědné
     veřejné zadávání

potahované dorty na zakázku s možností 

umístění vašeho loga

máslové sušenky s vyraženým logem dle přání

dárkové balení zrnkové kávy s vlastní grafikou 

na míru 

Další služby
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