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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑγαGητοί/ές φοιτητές φοιτήτριες,
Για το ηµερολογιακό έτος 2018 υGογράφηκε νέα σύµβαση λειτουργίας
του εστιατορίου µεταξύ της Α.Σ.Κ.Τ. και της αναδόχου εταιρίας ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ
ΑΒΕΕ.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή, στους σιτιζόµενους Gροσφέρεται
καθηµερινά Gρωινό µεταξύ 8:30 και 10:30.
Στο ρωινό Gροσφέρονται καθηµερινά εGτά είδη αGό τα κατωτέρω
αναφερόµενα (καφές φίλτρου, τσάι, γάλα, φρούτο εGοχής, αυγό, µαρµελάδα,
µερέντα, µέλι, βούτυρο, κέικ/δηµητριακά, ψωµί λευκό/ολικής αλέσεως) αGό
τα οGοία οι σιτιζόµενοι µGορούν να διαλέξουν έως και Gέντε.
Στο γεύµα και στο δείνο Gροσφέρονται δύο εGιλογές ρώτου ιάτου,
αGό τις οGοίες ο σιτιζόµενος µGορεί να εGιλέξει τη µία. Μία εGιλογή κυρίως
Gιάτου µε δυνατότητα ως δεύτερης εGιλογής κυρίως γεύµατος, µίας αGό τις
δύο εGιλογές του Gρώτου Gιάτου. Στην GερίGτωση Gου ο σιτιζόµενος εGιλέξει
ως κυρίως ένα αGό τα Gροσφερόµενα Gρώτα Gιάτα, θα του σερβιριστεί σε
Gοσότητα κυρίως γεύµατος και θα συνοδεύεται υGοχρεωτικά αGό τη
γαρνιτούρα (η γαρνιτούρα σερβίρεται ξεχωριστά σε σκεύος Gρώτου Gιάτου).
Τα GαραGάνω συνοδεύονται καθηµερινά αGό σαλάτα (αGεριόριστη
Gοσότητα και εGιδόρGιο).

Ψωµί και φρούτο Gροσφέρονται καθηµερινά.
Τα λαδερά και όσGρια συνοδεύονται µε φέτα, εφόσον ο σιτιζόµενος
εGιθυµεί.
Παράδειγµα:
Προσφέρονται ως %ρώτο %ιάτο 1. ΚοτοτυρόGιτα και φασολάδα,
ως κυρίως: κόκορας Gαστιτσάδα µε χοντρό µακαρόνι ,
γαρνιτούρα: καστανό ρύζι µε µυρωδικά,
σαλάτα και εGιδόρGιο
Ο σιτιζόµενος µGορεί να Gάρει κοτοτυρόGιτα ή φασολάδα (σε σκεύος
Gρώτου Gιάτου) + κόκορα Gαστιτσάδα µε χοντρό µακαρόνι + σαλάτα +
εGιδόρGιο.
Εάν εGιλέξει ως κυρίως Gιάτο, γεύµα Gου Gροσφέρεται ως Gρώτο Gιάτο
µGορεί να Gάρει G.χ. κοτοτυρόGιτα + φασολάδα (ως κυρίως γεύµα
συνοδευόµενη µε φέτα) +καστανό ρύζι µε µυρωδικά (σε σκεύος Gρώτου
Gιάτου)+σαλάτα +εGιδόρGιο.

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

