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Ходити у суші-бари не вистачає часу? Але хочеться чогось смачненького і незвичайного,
водночас дієтичного і корисного ?

  

 Приготувати незвичайну святкову вечерю і потішити себе, рідних та друзів можна,
навіть, не виходячи з дому і не витрачаючи час на подорож супермаркетами.

  

Навіть, якщо Ви ніколи не готували суші – можете сміливо починати. Ми створюємо всі
умови для того, щоб у Вас все вийшло.

  

Але в кожного буває така ситуація, що суші дуже хочеться, але ні готувати їх, ні йти
кудись взагалі не хочеться, або просто напросто бракує часу. В такому разі радимо Вам
замовити суші з доставкою додому від наших партнерів "Орігамі" - суші Львів . Ця
компанія швидко привезе найсмачніші щойноприготовані суші по Львову до Вас додому чи
в офіс.

  

 Зробивши замовлення  в нашому магазині, Ви не лише отримаєте якісні продукти, які
виготовляються найкращими компаніями (
Nishiki, Kikkoman, Mitsukan, JNP...)
, що спеціалізуються на виробництві продуктів для суші, а й 
заощадите свій час та гроші
.
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 Вас, мабуть, як покупця, неодмінно зацікавлять наступні питання:

  

 1. Чи можу я бути впевнений в якості і свіжості продуктів?

  

 2. Яка гарантія, що я отримаю своє замовлення і не втрачу гроші?

  

 3. Як швидко я отримаю  замовлення?

  

 4. Як відбувається доставка в інші міста України?

  

 5. Як навчитися готувати суші?

  

 І ми з радістю дамо Вам відповіді:

  1. Ви маєте можливість приготувати суші вдома із продуктів, які нічим не відрізняються
від тих, що використовують ресторани і суші бари не лише в Україні, але й в усьому світі.
Всі продукти проходять перевірку на відповідність терміну і умов зберігання, обов’язкової
сертифікації і збереження упаковки. Якщо ж з якихось причин якість товару Вам не
сподобається – ми повернемо гроші.
Для цього необхідно просто зв’язатись з оператором.
 
  2. Ви нічим не ризикуєте, замовляючи в нас продукти, тому що оплата здійснюється
безпосередньо після отримання замовлення готівкою кур’єру.  

  3. Доставка замовлень відбувається у зручний для Вас час в межах 1-1,5 год від
моменту оформлення замовлення і залежить від району Львова і рівня завантаженості
кур’єрів.   
  4. Про доставку в інші міста України можна прочитати ТУТ .  
      5. Якщо після перегляду фото- та відеорецептів з  приготування суші  на нашому
сайті у Вас все ж таки залишаться 
питання, наші оператори з задоволенням дадуть Вам на них відповідь.
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Подавайте японські страви до Вашого столу частіше і відчуєте, як це просто - гарно
виглядати, чудово почуватися, їсти смачну здорову їжу і при цьому заощаджувати
.

  

 Адже це не лише смачніше, а й втричі дешевше, ніж в ресторані.

  

 Не зволікайте, реєструйтеся та замовляйте продукти  в нашому інтернет-магазині “
Все для суші Львів”
і переконайтеся на власному досвіді, що 
з
«Суші Дома» приготувати суші вдома простіше простого
.
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