LEVERINGSLUNSJ
La lunsjen bli dagens
høydepunkt på jobben og få
den ferdig laget av vårt
fagpersonell. Vi produserer
deilige lunsjretter klare til
å settes frem.

LEVERANSE
Maten leveres ferdig anrettet klar til å settes på buffe av kunde. Vi henter
retur av utstyr ved neste leveranse. Matrester må være tømt før vi henter.
Vi kan tilby kjøp av et utvalg av kald drikke og ekstra produkter, tilbys
i egen ekstrameny. Transport per leveranse etter avtale. Minimum 15 personer
per pakke og per levering. Priser er oppgitt eks mva.

PAKKE 1 KR 45,64
SALATER
Vi har 3 salater som varierer fra dag til dag i en rullerende 6 ukersmeny.
Salatene er tilpasset resten av påleggs og varmmatpakken
Det vil bestå av:
- Grønn salat (eks. isberg og ekebergsalat og ekebladsalat iblandet grønnsaker)
- Kremet salat (eks. pastasalat)
- Dagens salater (eks. tomatsalat med fetaost og blomkålsalat)
- Protein (eks. kyllingkjøtt)
Vi lager våre egne dressinger og hver dag kommer det en
dressing som er tilpasset rettene.
BRØD OG PÅLEGG
Vi serverer et variert sortiment av dagsferskt brød levert av lokale bakere.
Her vil vi lage et assortert utvalg som varierer fra dag til dag med alt fra
grovt delikatessebrød, rundstykker, bagetter til finere brødtyper.Pålegget
varieres hver dag med assortert pålegg til dager med eksklusivt pålegg
som eks. roastbiff, laks, egg.

PAKKE 2 KR 54,95,Tilsvarende pakke 1 + varmmat to dager i uken
VARMMAT
Tirsdager og fredager serverer vi en varm lunsjrett som lages
av våre dyktige kokker hos Fazer Food & Co.
Våre varmretter varierer mellom tradisjonelle favoritter og
moderne internasjonale retter. Vi bruker lokale leverandører,
og råvarer i sesong så langt det er mulig.
Mengden av salatbar og pålegg tilpasses de dagene
man får servert varmmat.

PAKKE 3 KR 65,22,Tilsvarende pakke 1 med varmmat hver dag.
Mengden av salatbar og pålegg tilpasses de dagene man
får servert varmmat.

