K-MÄRKT FRÖSUNDA
LUNCH / CHAMBRE SÉPARÉE / FRUKOSTMÖTE
CATERING / KONFERENS / AW
RESTAURANG K-MÄRKT I FRÖSUNDA ÄR ETT MATCAFÉ & LUNCHRESTAURANG - MEN VI ÄR MYCKET MER ÄN SÅ.
NEDAN HITTAR DU ALlT VI KAN ERBJUDA - HELA DAGEN. FRÅN TIDIG MORGON TILL KVÄLL
ALLA PRISER EX MOMS
AFFÄRS-BRICK-FRUKOST

CHAMBRE SÉPARÉE

KONFERENS

MINIMUM ?? PERSONER

MINIMUM 12 PERSONER (MAX 30)

En trappa upp från restaurangen, ovanpå
Rotundan, ligger husets
konferensanläggning - Centrala Frösunda.
Här finns 7 olika rum med kapacitet från
8-30 personer i skolsittning och upp till
50 personer i biosittning.
K-märkt levererar all mat och dryck. Fika
och ät i konferenslokalerna - eller kom
ner till restaurangen. Vill ni sitt avskilt
kan ni boka vår Chambre Séparée.

Vårt matkafé öppnar 07.30. Slink in på en
kaffe, smörgås eller full frukost.
Vi arrangerar gärna oxå ditt frukostmöte.
Vill ni sitta avskilt så dukar vi upp i vår
Chambre Séparée.
Lilla frukostpaketet
Stora frukostpaketet
+ Kaffe/Finkaffe
Brick-frukost

60:88:14/18:116:-

Vill ni sitta avskilt på lunchen så passar
vår Chambre Séparée perfekt. Här kan
man sitta mellan 12-26(30) personer.
Rummet har en stor TV för
presentationer.
Passar perfekt för:
• Frukostmöte
• Affärslunch
• Avtackningar med tårta

CATERING
Vi levererar gärna kontorscatering i
närområdet. Vi kan lösa det mesta:
• Frukost
• Fika / Mellanmål
• Lunch
• AW
• Mingelmiddag
• Tårtor
K-märkts Brickfrukost

SKRÄDDARSYTT
LUNCH

Har du egna idéer - fråga oss gärna.

Varje vardag mellan 11.00-14.00 dukar vi
upp en menylös lunchbuffé med fokus på
kreativa grönsaksrätter. Som gäst väljer
du ”protein” – fisk/skaldjur, kött/fågel,
vegetariskt.
Vårt mål: Servera Sveriges bästa
bricklunch – utan bricka.

På K-märkt är vi JA-sägare och
förhoppningsvis kan vi lösa det du
efterfrågar i mat- och dryckesväg.

BENTO+SIDE - En perfekt cateringlunch

AFFÄRSLUNCH
K-märkts Brick-affärslunch
Chefs Choice
Liten förrätt
Varmrätt
Sötsak
Dryck & Kaffe

AFTER WORK
281:-

MINIMUM 20 PERSONER

Avsluta arbetsdagen eller konferensen
med en AW hos oss.
• Snacks
• Mingelmat
• Öl & vin

*CHEF’S CHOICE
*Chef’s Choice tillämpas på alla våra matkoncept och
betyder att vi skapar våra menyer samma dag. Vad
som serveras varierar med andra ord. Genom att låta
kockarna välja råvaror beroende på säsong och
tillgänglighet kan vi använda de resurser som finns.
Med andra ord - hållbar mat.
WE FIGHT FOOD WASTE - WFFW
På K-märkt så bryr vi oss om vår planet och vi jobbar
dagligen för ett minskat matsvinn. Ett mycket, mycket
större problem än många tror. Vi använder flera
metoder för att minska vårt matsvinn där Chefs Choice
är ett av dem.
Läs gärna mer om vår hållbara matfilosofi på vår
hemsida: kmarkt.se

Mingelmat - Tilltugg liten & Tilltugg större

K-MÄRKT CENTRALA FRÖSUNDA
Gustav III’s boulevard 32 - 169 73 Solna
08-684 479 44 - frosunda@kmarkt.se - www.kmarkt.se

